www.stopumts.nl

Petitie
Oproep voor behoud
witte (stralingsarme) zones
Selectie van reacties op oproep
Veel mensen ziek
door elektromagnetische straling
Lijst met ondertekenaars

Bestemd voor de ministers van
Economische Zaken, Veiligheid en Justitie,
fractievoorzitters en Tweede Kamerleden
betrokken bij ‘Bereikbaarheid 112’

28 april 2015

1

2

Petitie
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1. Oproep

28 april 2015

Aan de minister van Economische Zaken, zijne excellentie de heer H.G.J. Kamp,
de minister van Veiligheid en Justitie, zijne excellentie de heer G.A. van der Steur,
de fractievoorzitters en de Tweede Kamerleden betrokken bij ‘Bereikbaarheid 112’
Geachte excellenties, fractievoorzitters en Kamerleden,
Over de slechte mobiele bereikbaarheid van 112 waar veel mensen over klagen werd in
2014 uitvoerig in de media bericht. Wij pleiten echter voor het behoud van ‘witte
(stralingsarme) zones’, plekken met minder goede mobiele bereikbaarheid. Het behoud
van ‘witte zones’ is van groot belang voor mensen die ziek zijn of worden door
elektromagnetische straling van draadloze communicatie. Steeds meer mensen klagen
over gezondheidsproblemen, zoals slecht slapen, concentratieverlies, hoofdpijn,
huidproblemen, tinnitus, gewrichtspijnen en hartritmestoringen. Dit als gevolg van de
toenemende stralingsbelasting, o.a. door de uitrol van 4G en WiFi. Er zijn mensen die zo
ziek worden dat zij een zwervend bestaan leiden of naar het buitenland verhuizen om de
straling te vermijden.
De commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad meent dat de straling
van draadloze communicatie onder de huidige blootstellingslimieten niet schadelijk is.
Deze limieten zijn alleen gebaseerd op schadelijkheid van thermische effecten. Er zijn
echter naast de genoemde ervaringen van personen wereldwijd al duizenden peerreviewed publicaties verschenen waarin niet-thermische biologische effecten zijn
aangetoond, die schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn. Desondanks beroept de
Gezondheidsraad (GR) zich nog steeds op het argument dat er ‘niet genoeg
wetenschappelijk bewijs’ is voor gezondheidsrisico’s. De GR stelt tevens dat nog
‘jarenlang onderzoek’ op dit gebied nodig zal zijn om tot definitieve conclusies te komen.
Op deze argumentatie van de GR wordt in onderstaande link (en aan het eind van dit
rapport) kritisch ingegaan:
http://www.stopumts.nl/pdf/Overheidsbeleid-gezondheidsschade-EMV.pdf
Ook het Kennisplatform Elektromagnetische Velden & Gezondheid heeft op 14 juli 2014
in een brief deze thematiek onder de aandacht gebracht:
http://www.kennisplatform.nl/actueel/14-0714/Brief_over_mobiel_bereik_naar_ministers.aspx
De Raad van Europa en het Europees Parlement pleiten in navolging van Zweden en
Oostenrijk voor erkenning van elektrogevoeligheid van personen en voor het behoud van
de zogenoemde ‘witte (stralingsarme) zones’. De WHO heeft deze straling in 2011
ingedeeld in de categorie ‘mogelijk kankerverwekkend’.
Omdat er al zo veel mensen ziek zijn door de straling van draadloze communicatie
verzoeken wij u met klem om de ‘witte (stralingsarme) zones’ die er zijn, te behouden en
andere te creëren.
Met vriendelijke groet,
Eke en Leendert Vriens
en de ondertekenaars (hfst 3, pp. 57 t/m 96)
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2. Selectie van binnengekomen reacties
Een selectie uit de sinds oktober 2014 bij StopUMTS binnengekomen reacties op onze
oproep. De reacties zijn geanonimiseerd. Alle afzenders zijn met naam en e-mailadres bij
ons bekend.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Baan kwijt en huwelijk kapot
Wat straling kan doen:
Omdat ik nergens anders meer kan wonen woon ik op een bungalowpark in P.
Deze ellende heeft mij mijn baan en mijn huwelijk gekost.
Niemand helpt je. Ik heb zelf ontslag moeten nemen. Ik kon niet meer lopen en niet meer
zien.
Hier in P. is het voor mij dragelijk. Ik realiseer mij dat ik in de gelukkige omstandigheid
ben dat ik hier een bungalow heb kunnen kopen. In een stad is het voor mij niet te doen
omdat daar de straling veel te hoog is en je heel veel last hebt van buren.
De regering moet hier iets aan doen. Wij betalen toch ook belasting.
***
Noodkreet
Graag de witte zones behouden!!!! Voor mens en dier. Nederland is inmiddels
ziekmakend bestraald. Mijn leven (gezondheid) is door extreme straling in dit land al
jaren kapot!!! en dat van mijn kinderen ook. Er zijn gevoelige mensen die dit niet
aankunnen.
***
Foltering
Na jaren klachten te hebben gehad kwam ik er vorig jaar achter dat ik elektrogevoelig
was. De klachten waren nu zo hevig dat ik er niet meer omheen kon. Voorheen woonde
ik in appartementen complex met op 100 meter afstand 4 umts masten. Kon daar
letterlijk niet meer blijven (foltering). Momenteel woon ik op vakantiepark. Al een jaar
kan ik geen tv kijken, niet autorijden, computeren, mobiel bellen, langer dan tien
minuten in een openbare gelegenheid verblijven en bezoek moet ik vragen om mobiel
uit te doen. Het isoleert enorm. Zelfs in woningen waar wifi en mobieltjes uit staan kan
ik vaak niet langer dan een uur blijven door de laagfrequente velden. Het is zaak dat er
snel iets verandert en dat de overheid ingrijpt want op deze manier komen er steeds
meer elektrogevoeligen. Daarnaast is erkenning van EHS belangrijk voor
elektrogevoeligen. Het wordt tijd dat artsen hiermee aan de slag gaan. Witte zones horen
in iedere gemeente thuis
***
Waslijst van klachten
Wat een toevalligheid dat jullie net een mail sturen.
Waarom toevallig, ze hebben net een 4G zender geïnstalleerd bij ons achter op de
hoogspanningsmast.
Sindsdien heb is er een enorme toename m.b.t. de volgende klachten:
- Dagelijkse slapeloosheid. Hooguit 2 á 3 uren slaap.
- Ongecontroleerde spiertrillingen.
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- Prikkelingen door m'n hele lichaam, 's nachts het ergste.
- Woelen.
- Heftige negatieve dromen.
- Concentratieproblemen.
- Slecht korte termijn geheugen.
- Een steeds korter lontje.
- En nog tientallen klachten.
Vodafone wast z'n handen in onschuld maar ik zit met de gebakken peren.
Na even te hebben gegoogeld blijkt dat een grote groep mensen hier last van heeft.
Wordt hier onderzoek naar gedaan? En hoe staat de overheid hier tegenover? De
gemeente Leeuwarden bemoeit zich hier niet mee hebben ze bij mij aangegeven.
Daarnaast ga ik vrijdag naar de huisarts, wie weet hebben jullie nog enkele tips m.b.t.
eventuele vragen die ik kan stellen.
Een nagekomen mail:
Net bij de huisarts geweest, we hebben zolang als die UMTS mast is geplaatst in de
verkeerde richting gezocht al die jaren.
Nu met die 4G installatie viel het puzzeltje op zijn plaats.
Dit heeft voor iedereen in de toekomst grote gevolgen, hopelijk komt het allemaal snel
boven water.
Verder sta ik volledig open voor alle soorten medewerking. Ik ben echt ziedend van
woede dat bedrijven mij en vele anderen dit zomaar aan kunnen doen... echt walgelijk.
***
Huisarts
Dringend verzoek aan de Tweede Kamer om de zgn. witte zones te behouden voor
elektrogevoelige mensen!
Huisarts te Breda
***
Geen plaats meer in deze wereld
Dus voor mij is er helemaal geen plaats meer in deze wereld!
Ik heb de meeste vrienden ingelicht en iedereen weet als ze een bericht krijgen dat ik
aan mijn laatste reis begonnen ben dat ik zorg dat ik ook niet meer gevonden wordt.
Ik ben klaar met mijn strijd.
Vijftien jaar geleden werd ik ziek, vanaf de eerste GSM mast ben ik aan het tobben,
vijftien jaar gevochten en een paar keer opnieuw begonnen en het leidt helemaal tot
niets.
Alles wordt alleen maar erger en ik zie al een tijdje geen licht meer aan de andere kant
van de tunnel.
Als je bestaansrecht je afgenomen wordt, kun je beter je eigen conclusies trekken.
En dat doe ik ook!
***
Dochter van elf kan niet naar school
Nu onze dochter van elf jaar ziek van G-4 straling. Ze kan niet meer naar school, heeft
steken in haar rug en hoofd! Graag heel NEDERLAND in de witte zones!!
***
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Frankrijk
Geëmigreerd wegens gezondheidsklachten door EMS in Nederland naar Frankrijk.
***
Outcast
Outcast en niet erkend behalve door EHS, StopUMTS, Straling vervuilt de Ether (FB).
Ik steun van harte de petitie voor het behoud van 'witte zones'.
Wonend in het centrum van Den Haag ondervind ik ernstige last van stralingsmasten die
lukraak zijn neergezet en Wifi. Ik ben genoodzaakt elders een woonplaats te zoeken, ook
al ben ik geboren en getogen en heb ik al mijn activiteiten en sociale contacten in Den
Haag. Ik voel me outcast en niet erkend behalve door EHS, StopUMTS, Straling vervuilt
de Ether (FB) die bekendheid over straling nastreven.
Ik zal aanwezig zijn op 17 december bij het Kamerdebat.
***
Steken in het hoofd en trillende benen
Ja, die witte zones willen we zeker behouden!
Onze gedachten hierover:
Nog meer zenders in de kerktoren hier tegenover?! We krijgen nu al steken in ons hoofd
en trillende benen als we de voordeur uit stappen (snel naar de auto en weg, dat idee...).
We zijn benieuwd of er nog tegenop te verven zal zijn, met koolstofverf, om het
binnenshuis draaglijk te houden... Waar kunnen we klachten indienen over
stralingsoverlast? We hebben het geprobeerd: niemand is verantwoordelijk voor de
masten in de kerktoren!!!! Iedere partij wijst naar een van de andere partijen. Dit kan
toch niet kloppen?
Daarbij staat hier de kerk op ongeveer 50 meter afstand van de basisschool, waar onze
dochter zit (met nog 600 andere kinderen en medewerkers). Zij heeft uitzicht op die
toren en heeft nu al duidelijk last van die straling.
En de kerk staat pal tegenover (30 meter) een kinderdagverblijf met peuters en baby’s.
Die zijn nog gevoeliger voor de invloed van deze straling. Fijn dat er zo leuk
geëxperimenteerd wordt. We merken over een jaar of tien wel wat de gevolgen zijn...
Laatst stond in het Brabants Dagblad dat deze straling toch niet schadelijk was, omdat je
lichaam zich toch weer makkelijk herstelt als je uit die straling stapt. Hoe wil men dat
dan straks nog doen?
Dat herstel klopt niet altijd, bij velen is er van volledig herstel geen sprake.
Verder mag men ons, de volwassenen, voor gek verklaren en zeggen dat het tussen onze
oren zit (figuurlijk dan, letterlijk is dat helaas inderdaad zo), maar de directe impact die
het heeft gehad op onze dochter toen die nog een baby/peuter was, is onmiskenbaar en
vanwege de leeftijd onmogelijk psychisch te noemen!
( …… )
Daarbij zijn de school en het kinderdagverblijf al op de hoogte, daar zijn we gewoon eens
binnen gelopen en hebben hen geïnformeerd, informatie achter gelaten in de vorm van
een folder, maar de wifi daar blijft ook gewoon aan (pal naast de bedjes van de baby’s).
Overigens wordt die wifi alleen gebruikt als er iemand van buitenaf langskomt die op
een laptop wil werken. Gebeurt heel af en toe. Blijkbaar moet die wifi dan maar altijd aan
staan.
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***
LTE en als vuil behandeld
LTE (4G) op korte afstand van kantoor in gebruik genomen. Alles weer opnieuw,
hartkloppingen, vreselijke pijn, moeite met zien, kan op die plek niet meer werken.
Wanneer komt hier een einde aan? Wanneer gaan medici, werkgevers, politici, andere
mensen nu eindelijk eens beseffen hoe verschrikkelijk het lijden is van mensen met
klachten door de straling? Wanneer gaan ze eindelijk eens wat doen? (……)
Dacht ik het ondanks de chronische pijn vol te kunnen houden, nemen ze een LTE in
gebruik op een silo tegenover het kantoor waar ik werk. Vreselijke pijn.
Het is zo erg, ik heb mijn geliefde appartement moeten verlaten, heb vreselijk geleden op
kantoor naast digitenne, heb gevochten om werk en inkomen te behouden, heb woning
moeten kopen (hoge hypotheek) met souterrain (daar heb ik een kooi om in te slapen)
(in die woning nu ook last van wifi van ziggo en dect's bij buren), als een diehard houd ik
mijn werk vol en nu deze klap. Ik kan niet meer. Ik heb geen leven.
En dan het besef daarbij dat ik geen enkele zorg of bescherming of hulp kan verwachten,
dat ik (lijdend door straling) geen rechten heb maar als vuil behandeld en weggegooid
kan worden, vreselijk. De zelfmoordgedachten komen weer boven.
***
Wonen onmogelijk
Ondergetekende, mevr. drs. ….. K., bioloog, wonende te H., grens gemeente B., waar ik
naar lang zoeken een voor mij veilige plek, met zeer lage straling heb gevonden om te
wonen, ondersteunt dringend het verzoek van StopUMTS.
Buiten een gebied met nagenoeg geen straling wonen is voor mij onmogelijk!
***
Witte zone bij huis?
Graag witte zone bij mijn huis!
Hallo regering,
Nu zijn er, naast de 2 GSM900, de GSM 1800 en de 3 UMTS masten op de flat
op 100 m afstand van mijn huis, weer ongevraagd 2 LTE (4G) masten bijgebouwd,
zag ik op het antenneregister.
Niemand in mijn omgeving heeft hier om gevraagd!
Er is ook aan niemand gevraagd of we dit prima vonden!
Ik heb er last van!
Net als toen de UMTS masten daar kwamen, heb ik sinds de plaatsing van de 4G
masten weer last van misselijkheid, extreme vermoeidheid en hoofdpijn.
Ik wil dus graag wonen in een witte zone!!!!!!
Liefst zo snel mogelijk!!!!!
***
Ziekenhuis met WiFi
Ik heb drie ziekenhuizen aangeschreven in de Achterhoek mede op advies van mijn
huisarts (die mijn stralingsgevoeligheid gelukkig serieus neemt) om eens te kijken wat
men bereid is te doen voor mensen met EHS.
Niet lang daarna moest ik halsoverkop richting ziekenhuis Zutphen. Hen heb ik de
volgende brief geschreven:
Afgelopen jaar heb ik met Gelre ziekenhuizen gemaild over het probleem, dat ik
stralingsgevoelig ben. Dit betekent dat ik gezondheidsklachten krijg van de
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elektromagnetische velden (EMV) van draadloze communicatie, zoals zendmasten,
mobieltjes, WiFi, DECT telefoons. Ik vroeg: Stel dat ik plotseling naar een ziekenhuis
moet, zijn er dan ruimtes waar ik wezen kan?
In een reactie werd mij verteld, dat in Zutphen overal Wifi is en in de poli Lochem deels.
Verder werd ik terugverwezen naar mijn huisarts; tegen de tijd dat ik naar het
ziekenhuis zou moeten, zou hij dit probleem kunnen kortsluiten met de behandelende
specialist in uw ziekenhuis.
Met dat antwoord schoot ik toen niet zo veel op, en helaas afgelopen week ook niet: ik
moest op dinsdag 30 september jl. plotseling naar het ziekenhuis vanwege een scheurtje
in mijn netvlies. De oogarts was 40 minuten uitgelopen en ik kon niet zo lang in de WiFi
zitten. Uw personeel was uitermate vriendelijk, en ik mocht in het stiltecentrum zolang
wachten. Ik had mijn afschermvitrage van onze slaapkamer meegenomen en drapeerde
dat over mij heen. Toen ik terug moest naar de ruimte van de oogkliniek mocht ik in een
apart kamertje wachten, zodat ik niet tussen de drukke wachtende mensenmassa met
een aantal smartphonende mensen hoefde te zitten. Men was uiterst behulpzaam, dat
moet gezegd. Maar tussen de behandelingen door moest ik toch in de wachtkamer
verblijven, in totaal heb ik 3 uur in het ziekenhuis moeten doorbrengen.
Ondanks de behulpzaamheid van het personeel liep ik toch behoorlijk wat EMV op met
bijbehorende klachten.
Ik ben na vier dagen nog herstellende van de stralingsaanval in uw ziekenhuis ondanks
mijn afschermvitrage; die kon ik ook niet omhouden tijdens de behandeling. Donderdag
2 oktober kon ik bij de poli Lochem terecht voor controle; daar was het stukken beter
toeven voor mij al bemerkte ik ook daar wel velden, maar lang niet zo veel als in
Zutphen.
Dinsdag 14 oktober moet ik echter weer naar Zutphen, want de mogelijkheid bestaat dat
mijn oog weer gelaserd moet en dat kan alleen in Zutphen.
Intussen heb ik zelf snel afschermkleding aangeschaft, zodat ik een beetje toonbaarder
ben dan met zo'n afschermvitragedoek over me heen. Dergelijke afschermkleding helpt
ook maar deels, niet volledig.
U kunt naar mijn huisarts terugverwijzen, maar als er plotseling een spoedbehandeling
is, is er helemaal geen tijd om te overleggen!
De klachten die ik krijg van EMV beginnen met spierkrampen, eerst in de nek en dan in
het hele lichaam; bloeddrukdaling, energieverlies en soms ook hartkloppingen. Als ik in
de EMV blijf zak ik op een gegeven moment door mijn benen. Ik heb gemerkt, dat mijn
allergische reacties op voeding en medicatie toenemen na blootstelling aan EMV. Deze
klachten lijken mij ook niet bevorderlijk voor de behandeling en zeker niet bij een
plotselinge operatie onder narcose. Het is mijn grote schrikbeeld: wat gebeurt er dan
met mijn lichaam?
Ik werd dit keer wel even flink geconfronteerd met het feit, dat je zomaar plotseling naar
een ziekenhuis moet. Ik als cliënt moet daar toch ook normaal heen kunnen? Op uw site
staat nota bene ''veilige patiëntenzorg staat hoog op de agenda van Gelre ziekenhuizen,
maar soms doet zich toch een ongewenste gebeurtenis voor''. Mijn ervaring is zo'n
ongewenste gebeurtenis.
Los van het feit dat ik van mening ben dat al die draadloze velden voor niemand goed
zijn, is nogmaals mijn verzoek of er in elk geval een aantal stralingsarme wachtruimtes
in uw ziekenhuis aanwezig kunnen zijn. Dat is toch het minste dat ik vragen kan? Er zou
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een protocol opgesteld moeten worden door uw ziekenhuis hoe om te gaan met mensen,
die ziek worden van EMV, want ik ben absoluut de enige niet. Ik zou graag met u willen
meedenken over het opstellen van zo'n protocol.
Ik hoop op een positieve reactie uwerzijds.
De brief gaat over een belangrijk probleem, ook wachtruimtes bij huisartsen, tandartsen,
enz. geven vaak problemen.
Later kwam als vervolg nog de volgende mail binnen:
***
Ziekenhuis: een positieve ervaring
Ben ik vandaag gebeld door de stralingsdeskundige van het ziekenhuis Zutphen. Ik was
aangenaam verrast dat ze mijn klachten serieus nemen en dat het niet afgedaan werd als
psychisch. De stralingsdeskundige is ermee bekend maar het is niet eenvoudig een
stralingsarme ruimte te creëren. Het gaat dan vooral om een stralingsarme wachtruimte.
De behandelruimtes zijn niet geheel 'schoon' te krijgen, er is ook de nodige elektrische
apparatuur die je natuurlijk niet uit kunt zetten. Mensen reageren verschillend op
verschillende velden en dat maakt het ook moeilijk, want welke waarden zijn dan nog
acceptabel? Toch gaan ze aan de slag; informatie inwinnen bij deskundigen en kijken
wat er mogelijk is. Ik ben niet de enige met dit verzoek en dit onderstreept het belang
van je mond los doen: veel EHS-ers gaan sowieso geen ziekenhuis in als er geen nood is
(net zoals ik dat nooit deed tot er wel nood was). Het is echt belangrijk dat mensen
aangeven waar ze behoefte aan hebben, in dit geval ziekenhuizen.
***
Goede werkgever
Graag ondersteun ik de actie voor witte zones in Nederland.
Ik heb al een jaar of zeven last van straling. Ik heb echter geen woonplek in Nederland
kunnen vinden waar geen straling is.
Ik heb nog steeds wel een baan, omdat mijn werkgever de dect heeft verwijderd, en de
wifi heeft geweerd.
Vaak ben ik liever op mijn werk dan thuis. Vooral ´s nachts als ik niet kan slapen door de
wifi, mobieltjes en smartphones van de buren.
Mijn ervaring is dat het door anderen, zoals de buren, niet in te voelen is hoe het is als je
er niet tegen kunt.
Daarom zou juist de overheid hierin een rol moeten vervullen, en moeten staan op
gedegen onderzoek met als vertrekpunt de ervaringen van stralingsgevoelige mensen.
Tot zolang dit niet gebeurd is, zouden stralingsgevoelige mensen in staat moeten
worden gesteld om gewoon normaal te kunnen wonen en leven.
Witte zones instellen zou haalbaar moeten zijn.
***
Ervaring
Hierbij betuigen wij onze adhesie in het streven om bepaalde *witte zones* te behouden,
waar elektrogevoeligen enigszins weer *op verhaal* en tot *rust* kunnen komen.
Wij hebben 16 jaar ervaring met elektrosensitieve personen middels metingen in
woningen en aan personen. Het is daarom van groot belang dat witte zones blijven
bestaan.
***
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Portugal
Bezoek aan Nederland wordt elk jaar lastiger, Eindhoven is een ramp voor ''mijn''
gevoeligheid...
Maar gelukkig biedt Portugal nog enkele plekjes in afgelegen gebieden.
(Stranden zijn vaak ook ruim voorzien van zendmasten, helaas...)
Voor wie interesse heeft...
Er zijn terreinen te koop hier voor weinig geld, 500 meter tot 25 HA... in gebieden waar
de bevolking weg trekt en de behoefte aan zendmasten dus minimaal is...
Arbeid kost rond de 40 Euro per dag... een (vakantie) huisje laten bouwen is dus al snel
betaalbaar.
***
Suriname
Graag witte zones behouden. Ik heb er zelf geen last van maar mijn broer wel. Hij heeft
inmiddels zijn huis verkocht en gaat emigreren naar Suriname. Ik kan hem financieel
ondersteunen dus hij heeft nog geluk. Maar er zijn er velen waarbij hun wereld instort
zodra ze gevoelig worden en geen kant meer op kunnen. Ik kan niet wachten tot de dag
dat Mark Rutte of een andere minister klachten krijgt van UMTS, pas DAN zal er iets
veranderen. Tot die tijd worden straling gevoelige mensen vaak voor gek verklaard.
***
Ethervervuiling
Hierbij ondersteun ik het *behouden* van ''witte zones'' in Nederland, en
wil ik ook graag oproepen tot het instellen van meer stralingsvrije
gebieden. Ethervervuiling moet een halt worden toegebracht!
***
Slachtoffer
Als slachtoffer van de elektromagnetische straling smeek ik het u zelfs.
Vanaf het moment dat GSM/UMTS/DECT/WIFI etc. in mijn leven is heeft zich een
verandering voorgedaan die mij inmiddels arbeidsongeschikt heeft gemaakt. De hele dag
duizelig, hoofdpijnen, uitgeput, algehele malaise, misselijk, trillende spieren, verstoorde
stoelgang etc. stemt mij niet vrolijk en heeft de kwaliteit van leven ernstig verstoord.
Er zijn toch momenten dat ik me iets beter voel, achteraf blijkt dit te zijn wanneer er een
minimale stralingsbelasting is. Suggestie of werkelijkheid. Zolang er niet onomstotelijk
bewezen is dat straling geen enkel effect zowel biologisch en thermisch op het menselijk
lichaam en geest heeft moet er vanuit het voorzorgsprincipe gehandeld worden.
Laat dan tevens deze WITTE ZONES meedraaien in een grootschalig onderzoek, naar de
schadelijke effecten van deze straling, een betere levensechte test case is er niet te
maken… en zou tegelijkertijd ook een einde aan de discussie en twijfel over al dan niet
schadelijk zijn van straling kunnen maken en daar is iedereen bij gebaat.
***
Wonen
Ik ondersteun het behoud van de witte zones met slecht mobiel bereik! Daar wil ik zelf
ook gaan wonen, want ik word doodziek van die EMS...
***
*** Vluchtelingen
Er is een nieuw soort vluchtelingen ontstaan: stralingsvluchtelingen. Het gaat om
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mensen die ziek worden van UMTS, WiFi, DECT, enz. Het zijn er meer dan de overheid en
de industrie willen toegeven. Sterker nog: ze mógen niet bestaan. Maar het kan iedereen
vroeg of laat treffen. Het ergste zijn die mensen er aan toe die om economische of
gezondheidsredenen niet meer in staat zijn te verhuizen.
Mij heeft het getroffen na de installatie van een WiFi-netwerk in de firma, in combinatie
met een GSM-zender en een DECT-systeem. Het was te veel geworden. Na 20 jaar in de
industrie gewerkt te hebben, als IT-specialist en elektrotechnisch ingenieur (TU
Eindhoven), werd ik ziek door de HF gepulste straling en moest mijn baan opzeggen.
Geen kans meer op een andere baan. Sindsdien voer ik een voortdurende strijd met mijn
buren (met hun draadloze apparatuur) en met de overheidsinstanties om mijn
gezondheid en die van andere getroffenen.
Ik moet vriendelijk blijven, ik heb immers geen rechten.
Het is van het grootste belang dat er stralingsarme (witte) zones ingericht worden of
behouden blijven waar de elektrosensibelen, of diegenen die het zijn geworden, kunnen
leven. Het mag toch niet zijn dat deze mensen het bestaansrecht en het recht op
gezondheid in onze maatschappij ontzegd worden, opdat de telecomindustrie het grote
geld kan verdienen.
Ik verzoek daarom met klem op zijn minst de nog bestaande ''witte'' zones te behouden.
Er zijn wel degelijk alternatieven voor het gebruik van 112.
Ook witte zones creëren
Hierbij ondersteun ik de oproep om vrije zones in Nederland te behouden en te creëren.
Dit is goed voor mensen die ernstige gezondheidsklachten ondervinden van radio
frequente elektromagnetische straling en velden.
***
Witte zones! JAAAAAHHH!!! EN HELE GROTE GRAAG!!!
***
Geen dekkingsgraad
Voor mij mag de dekkingsgraad van de stoorzenders van 112 best een stuk minder
worden. Dus ik ben voor het behoud van de zones zonder dekkingsgraad en pleit ervoor
om natuurgebieden ook weer in te stellen als witte zones. Dan kan ik weer in balans
komen.
***
Toevluchtsoord
Geachte leden van de Tweede Kamer,
Bij deze benadruk ik het belang van het in stand houden en uitbreiden van Witte Zones
in Nederland, waar een minimum aan blootstelling aan EMV mogelijk is. Deze zones zijn
noodzakelijk om ernstig elektrogevoelige mensen een toevluchtsoord te bieden.
***
Levensbelang
Witte zones: van levensbelang voor elektrogevoeligen
***
Ondersteuning
Bij deze laat ik weten achter de brief aan het Ministerie van OC&W betreffende het
behoud van de witte zones te staan. Niet zozeer omdat ik daar zelf woon, maar omdat ik
weet hoeveel last van deze hoogfrequente straling sommige mensen hebben.
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***
Nu al erg genoeg
Hierbij verklaar ik dat de witte zone ‘s in Nederland moeten blijven.
Wij zijn gevoelig voor hoogfrequente straling en willen niet nog meer dekking.
Het leven onder de druk van zendmasten zoals nu is al erg genoeg.
***
Klankbordgroep
We zijn blij met de oproep voor het behoud van stralingsarme gebieden
met weinig bereikbaarheid 112.
Het opheffen van de deelname aan de klankbordgroep is in onze ogen een
logische stap. Wij staan achter de argumenten die daarvoor worden
aangedragen. Het is voor ons een steun in de rug en vermoedelijk
denken er meer stralingsslachtoffers zo over!
***
Hallum
'' Hallum in actie '' ondersteunt uiteraard volledig de oproep tot behoud van '' witte
zones ''
***
Stop 4G en UMTS!!! Bij deze steun ik jullie actie!
***
Kindercrèches, scholen, trein
Helemaal mee eens! Stralingsvrije zones moeten blijven en kindercrèches en scholen
zouden ook stralingsvrij moeten zijn. In elke trein ook een stralingsvrije coupé.
***
Glasvezels, geld
100 % dekking ?? Laten er witte zones blijven bestaan, zodat de mensen die last hebben
van straling nog ergens terecht kunnen.
Zorg dat de glasvezelkabels doorgetrokken worden naar de woningen, ze liggen er toch
al voor het grootste deel.
100% dekking voor het alarmnummer? Volgens mij is dit niet de echte reden. Geld?
***
Onleefbaar
Ik pleit voor de zogenaamde “witte zones” omdat het anders voor een steeds groter
wordende groep mensen onleefbaar wordt.
Bij deze verzoek ik u een aantal plaatsen in Nederland te behouden waar geen of
nagenoeg geen straling is.
***
Stichting EHS
De Stichting Elektrohypersensitiviteit heeft - los van deze actie- al eerder haar
bezorgdheid geuit bij betrokken bewindspersonen van EZ en V&J. We hebben
aangegeven dat één van de weinige plekken in Nederland zonder goed mobiel bereik,
dat is in het buurtschap Woold, stralingsarm zouden moeten blijven om
elektrogevoeligen in de gelegenheid te stellen daar op adem te komen. Men heeft daarop
negatief gereageerd, met name omdat het aan de mobiele operators zelf voorbehouden
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blijft te bepalen waar zendmasten moet worden ingericht. De 'politiek' in de Tweede
kamer is nu aan zet om de belangen van de elektrogevoeligen veilig te stellen.
***
Ziektekosten
graag witte zones behouden..............scheelt veel ziektes en kosten.
***
Kerken
Bij deze mijn steun. Het moet werkelijk niet gekker worden
Alle lege kerken maar even gaan inzetten als stralingsmasten. Nou, daar pas ik voor. Ik
ben Rooms-Katholiek van huis uit, maar dit gaat te ver.
***
Verjaagd
Graag ondersteun ik de actie voor witte zones in Nederland.
Wij zijn speciaal in D. gaan wonen om zoveel als mogelijk verlost te zijn van alle
draadloze communicatie. Alles is immers via draad bereikbaar!
Om nogmaals verjaagd te worden naar een andere niet vaststaande schone plek is voor
ons echt te gek!
***
Dringend beroep
Hiermee doe ik een dringend beroep op het Kabinet en Tweede Kamer om witte zones
voor hyperstralingsgevoelige mensen te scheppen c.q. in stand te houden.
***
Commerciële belangen
Het is uiterst belangrijk de witte zones (stralingsarme gebieden) te behouden! Mensen
die gevoelig zijn voor elektromagnetische velden moeten de vrijheid hebben zich in een
voor hen veilige omgeving te vestigen. De gevolgen van een “slecht bereik” van 112 op
sommige plekken kan m.i. creatiever worden opgelost als door het “inpikken” van de
witte zones. Als mensen lijden door overgevoeligheid voor elektromagnetische straling
(en die zijn er meer als de meeste mensen weten) worden zij evenzeer slachtoffer als de
personen voor wie 112 gebeld moet worden.
Je mag gevoelige mensen niet verplichten in een stralingsgebied te wonen. Het wordt
tijd dat Nederland een voorbeeld neemt in deze aan beleid in bv Zweden of Frankrijk!
Commerciële belangen van telefoonbedrijven schijnen veelal belangrijker te zijn dan
onze gezondheid. Waarom steeds meer kanker en Alzheimer? Ik denk omdat cellen op
een heel subtiel niveau constant worden aangetast door straling, zonder dat we dat
bewust merken.
Daarom vraag ik: Mogen de witte zones alsjeblieft stralingsarme zones blijven?
***
Behoud van recht op stralings-arme woonomgeving
Ik ondersteun van harte het beperken van elektromagnetische velden in de
woonomgeving, en ook in het buitengebied, waar mensen juist ook heen willen gaan om
er te genieten van de natuur en de rust in een natuurlijke omgeving. Juist de
mogelijkheid even te ontsnappen aan de hectiek en de soms zware belasting die het
leven in een stadse omgeving met zich meebrengt is een belangrijke reden om naar een
rustig gebied te gaan om bij te komen.
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Dit geldt voor het verlost zijn van geluidshinder, stank en ongezonde lucht, maar ook
voor het verblijven in een omgeving waar minder EMF (elektromagnetische hinder voor
levende wezens) is dan in de meeste steden.
In de stad bevinden zich veelal grote hoeveelheden bronnen van EMF hinder, in de vorm
van telefoon-zenders, van de mobieltjes zelf en van de vaste stations, lokale zenders,
zenders voor openbare diensten, lokale internet verbindingen zoals WiFi, draadloze
telefoon installaties in gebouwen en woningen, draadloze meetsystemen, industriële
stoorbronnen, enzovoort.
Er zijn mensen, enige procenten van de bevolking, die daar meer dan anderen ernstig
hinder van ondervinden. Die mensen hebben ook recht op ontspanning en rust. Een
verblijf in een omgeving die minder belastend is voor hen is steeds moeilijker te vinden,
juist doordat er zoveel toepassingen bijgekomen zijn van bewuste opwekking van EMF
signalen.
De normen die daarvoor gehanteerd worden zijn erg ruim, zodanig ruim dat het voor
mensen die daarvoor gevoelig zijn een zware belasting oplevert.
Ik verwacht van de overheid dat die voor al zijn onderdanen bescherming bied en een
veilige en prettige omgeving mogelijkheid laat voortbestaan.
Voor deze mensen is dan ook van groot belang dat hier rekening mee wordt gehouden,
en er bewust NIET overal ruim voldoende zender-signaal sterkte wordt aan geboden. Er
zijn voldoende alternatieven, in het geval van het bereiken van 112 bijvoorbeeld het
gebruik van een vaste telefoonverbinding.
PS Ik ben zelf elektronica specialist, en beschouw mezelf niet tot de groep
overgevoeligen, maar hanteer wel het voorzorgsprincipe dat ik mezelf en anderen niet
meer dan nodig aan elektromagnetische velden bloot stel.
***
Van harte
Aangezien ik last heb van straling, ben ik zeker voor behoud van witte zones.
Ik ondersteun dit initiatief dan ook van harte.
***
Strop om de hals
Uitbreiding van dekking van mobiel bereik (112) zal nog meer er voor zorgen dat de
mensen die (ernstig) ziek worden van Elektromagnetische straling de strop om de hals
gelegd word. Soms letterlijk!!!
***
Vluchten naar Duitsland
We staan op het punt om een huis aan te schaffen in Duitsland net over de grens met
Nederland (ca. 1500 meter). Ik ben ernstig ziek en geïnvalideerd van
Elektromagnetische straling en juist daar in het grensgebied is hoogfrequente straling
nog te dragen omdat de waardes heel laag zijn. We hebben ons huis al moeten verkopen
en zien bijna alleen nog mogelijkheden om te kunnen wonen in het grensgebied.
Als er net over de grens in Holland toch een zendmast komt? Waar moeten we dan naar
toe? Het kost handenvol geld en op enig moment houdt het op! Hoeveel mensen worden
dan de dupe als die 112-dekking er gewoon moet komen? Een goede dekking kost ook
levens!
Laat die grensstrook alstublieft zoals die is wat betreft straling. Veel mensen zijn (met
mij) ten einde raad en moet het nog slechter worden?
***
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Geen C 2000 meer
***
Pas 28 jaar
Ik word 28 en wil graag een nog lange en dragelijke toekomst dus juist minder EMV in
de lucht s.v.p., dit is sadistisch.
***
Heel Nederland vervuild
Bij deze steun ik uw initiatief om witte zones in ons land te behouden en te zorgen dat
niet heel Nederland wordt vervuild met UMTS straling
***
Voorlichting?
De ongebreidelde uitbreiding van de masten veroorzaakt veel gezondheidsklachten bij
bewoners in de directe omgeving door de toegenomen straling.
De voorlichting hierover door de overheid is onvoldoende en de burgers worden niet op
de negatieve gezondheidseffecten gewezen.
***
Ontkend en gelogen
Het is van groot belang dat de witte zones er zijn en worden uitgebreid.
Er is al genoeg ontkend en gelogen, laat nu de gezondheid van mensen voorop staan; en
handel naar geweten en recht. Geef ruimte.
***
Gevlucht naar de Eifel
Zoals reeds in mijn ervaringsverhaal van 9-12-2011 is de impact van het blootstaan aan
straling bij sommige mensen enorm.
Ikzelf zit sedert enige tijd in de Eifel, huwelijk kapot, eerder opgehouden met werken en
ver van alle sociale contacten in Nederland.
Ik moet het ermee doen en het beste er van maken. Hoop dat het eens zal doordringen
dat dit niet de goede weg is, maar ja, er is veel geld mee gemoeid.
Het behoud van witte zones is belangrijk zodat men nog een mogelijkheid heeft te
vluchten.
***
Steeds meer
Ik wil graag dat er in Nederland witte zones zijn/blijven.
Ik denk dat die steeds meer nodig zijn als (zeer waarschijnlijk) meer mensen
overgevoelig gaan worden.
***
Waarom weet u het nog niet?
Geachte ministers en Kamerleden,
Er is al zoveel wetenschappelijk bewijs over stralingsschade van draadloze
communicatie voor mens, dier en plant. Er worden zelfs congressen over georganiseerd
wereldwijd met hooggeleerde sprekers en onderzoekers (professoren) die zich net als ik
zorgen maken. Om ons heen wordt van alles op draadloos gebied verboden en
beschermd voor o.a. schoolgaande kinderen en zwangere vrouwen. Alleen NEDERLAND
houdt zich doof voor alle ziekmeldingen en wetenschappelijke bewijslast en is koploper
samen met Amerika in de wereld met draadloze communicatie. We hebben wereldwijd
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de hoogst toegestane veldsterkte door zendmasten en zijn de tweede met de 4G
straling.
De kinderen van een vriendin hebben op school een proefje uitgevoerd met hun
mobieltje en twee identieke plantjes. Zij weten dat het plantje dat naast hun mobiel moet
groeien dood gaat. Waarom weet U het nog niet?
***
Verantwoordelijkheid?
Wie neemt er nu eindelijk eens verantwoordelijkheid voor zieke EHS-ers? De
Gezondheidsraad verwijst naar de politiek (ministeries) en de politiek naar de
Gezondheidsraad.
Een geraffineerd systeem zorgt dat wij in een niemandsland zitten.
Geen spelletjes meer Gezondheidsraad. Dit is barbaars beleid.
***
Burn-out?
Op StopUMTS stond al eerder het verhaal van E.
E. had een goede baan bij de politie maar sinds 2005 kan ze niet meer werken, ze had
een ‘burn-out’. Later blijkt dat haar ziekte veroorzaakt wordt door de straling van
draadloze communicatie.
Ze heeft me al verschillende malen gebeld, hoe ze lijdt en niet weet hoe ze uit deze
mensonterende situatie kan komen. Ze woont in L., rondom haar huis staan veel masten.
Deze zomer belde ze me, dat er tegenover haar huis weer een nieuwe mast werd
geplaatst.
Twee jaar geleden in de herfst van 2012, zijn Ronald van de Graaf, de toenmalig
secretaris van het Kennisplatform EMV & Gezondheid en Fred Woudenberg, hoofd van
het cluster leefomgeving bij de GGD Amsterdam, bij verschillende stralingsslachtoffers
op bezoek geweest. Ook bij E. Ze zouden kijken wat ze voor haar en de anderen konden
doen. Maar het blijkt dat er niets gebeurd is, zij en de anderen hebben geen enkele hulp
gekregen.
Kortgeleden belde ze me weer. Ze had nu even de kracht om te bellen, verder is ze te
ziek om iets te doen. Ze krijgt twee uur per week huishoudelijke hulp, niet meer, want
deze ziekte die veroorzaakt wordt door de straling van zendmasten en andere draadloze
communicatie bestaat niet, dus daar kan ze niet ziek van zijn. Vreemd, ze is wel ziek
maar omdat ze haar klachten toeschrijft aan straling kan ze niet ziek zijn.
Boodschappen doen in de supermarkt is een kwelling voor haar. Ze gaat als het niet druk
is (de meeste mensen hebben een smartphone) en rent door de winkel om zo gauw
mogelijk weer uit de straling te zijn en vergeet dan de helft van haar boodschappen. Ze
slaapt bijna niet meer, het lijkt of ze in brand staat, alles doet pijn, haar bloeddruk is veel
te hoog. En er is niemand die haar helpt, de overheid niet, de gemeente niet, de GGD niet.
Volgens de Commissie EMV en Gezondheid van de Gezondheidsraad is er niet voldoende
bewijs dat deze straling de gezondheid kan schaden. De elektrogevoeligen weten wel
beter.
E. moet nodig weg van deze plek. Maar ze is te ziek om iets te ondernemen en bovendien
is haar spaargeld opgegaan aan afschermende maatregelen en alternatieve
hulpverleners waar ze naar toe ging omdat de reguliere gezondheidszorg haar niet kon
helpen.
Waar is een stralingsarme woning voor E.?
***
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Gevlucht uit Amsterdam
Senior juridisch adviseur bij leuke organisatie in Amsterdam, ben door EMV mijn baan
verloren, heb moeten vluchten uit Amsterdam met enorme klachten o.a. verbranding,
ook mijn sociale en maatschappelijke leven ben ik kwijt.
Zit nu in een bos en kan nergens naar toe. Niet naar de supermarkt, de stad, vrienden en
familie, theater etc. Bovendien slecht bejegend door artsen en loon stopgezet aangezien
mijn aandoening niet erkend is.
***
Genocide?
Verminder elektrosmog en geef voorlichting aan alle mensen (de jeugd, via school ). Ik
zie voor de jeugd zo geen toekomst. Al zoveel jongeren zijn ziek van emv. Het is foltering
en ik noem het genocide. Smartphone werkt op dezelfde frequentie als onze hersens.
Hersens kun je meten via EEG, ons hart via ECG, onze cellen communiceren via
elektrostroompjes. We zijn energetische wezens !! EHS'ers zijn de kanariepieten !!
Alarmtelefoon voor de oudjes, wifibaxtersysteem voor de oudjes, Ipad's voor de oudjes
om zelfstandig te blijven. Ik zie de effecten het maakt de mensen zieker en zieker en ze
gaan op een zeer pijnlijke manier (foltering) dood.
De oudjes en alle onwetende mensen die deze em folteringen moeten doorstaan, zonder
dat ze beseffen waar de extreme pijn/zenuwpijn/niet meer of slecht lopen/
epilepsie/stemmingsstoornissen/niet meer slapen / oorpijn / enz. van komt. Bij toeval
moeten ze er zelf achter komen, als ze er al achter komen.
Je zou eens naar de omzet van pijnstillers/opiaten moeten gaan kijken. Die vliegen als
zoete broodjes over de balie. Trouwens ook de viagra pillen, het lijkt wel of de mannen
massaal impotent zijn geworden.
Big Pharma doet goede zaken: KASSA.
De overheid/ media ed. doen alsof alles normaal is.......wifi in het ziekenhuis/ bij de
dokter /tandarts/school (complete ramp voor de toekomst van onze kinderen), noem
maar op: de mensen denken dan al gauw dat het ''goed'' is. Slim gedaan jongens:
langzaam invoeren dan hebben de mensen het niet in de gaten / herhaal, herhaal dan
gaan de mensen het vanzelf geloven. Maak de mens zo mak als een schaap ( em
veroorzaakt door de hoge cortisol-produktie (het lichaam wil vechten/vluchten):
apathie) en je hebt er geen last van.
Gelukkig worden steeds meer mensen wakker en zien wat er gaande is. Kan ook niet
anders, de bevolking wordt zieker en zieker.
PS
Kwik ( in amalgaamvullingen, thiomersal ( en nog veel meer ondeugdelijke
toevoegingen als o.a. formaldehyde ) in vaccins ( waar kinderen er steeds meer van
krijgen, Mexicaanse griepspuit , griepspuit enz. ) en andere metalen (bv Nano deeltjes
aluminium) werken als antenne ( wordt vooral in de hersenen opgeslagen, emv maakt
de bloed-hersen barrière lek) en vergroten de gevoeligheid voor emv.
***
Bijen
Ik ben tegen het plaatsen van UMTS-masten. Hun straling is funest voor mens en bij.
Ongeveer 80 meter van mijn bijenstal wilden KPN en de gemeente Winterswijk in 2005
een UMTS-mast plaatsen.
In eerste instantie heeft de rechter in Zutphen de vergunning vernietigd.
Vervolgens heeft de Raad van State in ons nadeel beslist eind 2013.
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***
Niet draadloos bellen
Uiteraard ben ik vóór een goede gezondheid voor iedereen – en dus voor uitbreiding van
witte zones. 112 hoeft niet persé draadloos gebeld te kunnen worden.
Arts
***
Lasogen en herseninfarct
Ik ben ziek door een wifi, Klachten zijn divers maar ogen zijn net lasogen in de morgen.
De wifi staat op dak van de buurman en heeft een vermogen van 6.5 watts, ik slaap er 3 à
4 meter vandaan, de kinderen ook, die zijn onhandelbaar en agressief, de wifi is zodanig
opgesteld dat ik in de zijlob slaap van +10dB, de wifi kan 15 km overbruggen en daar
geven ze in Waalwijk gewoon een vergunning voor, en woningbouw wist van mijn
overgevoeligheid en geeft ook toestemming na de rechtszaken die ik won. Ik denk dat
we er helemaal niets meer aan kunnen doen, ik sloop dat ding een keer.
De buurvrouw heeft inmiddels, 42 jaar oud een herseninfarct gehad, wat gelukkig geen
gevolgen heeft, maar bloedklontering is bekend effect.
***
Magnetron
Bij deze doe ik een oproep tot behoud van ‘witte zones’.
Het is absoluut essentieel dat elektrosensitieve mensen, waarvan er steeds meer zullen
komen, mogelijkheden hebben om zich terug te kunnen trekken uit de magnetron die
Nederland heet.
***
Speekselkliertumor
Hiermee wil ik pleiten voor behoud van de witte zones. Heb al vele klachten o.a.
Speekselkliertumor enz. enz.
***
Mensonterend
Erg goed dat jullie actie ondernemen.
Persoonlijk heb ik erg veel last van straling en kan bijna nergens meer naartoe. Het is te
triest voor woorden dat er nog steeds weinig begrip is voor mensen die gevoelig zijn
voor straling.
De instanties die hulp zouden moeten bieden verschuilen zich achter “er is nog niet
voldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen”.
Moeten we dan echt elke dag lijden? De overheid schiet hier werkelijk heel erg tekort, ze
zouden op zijn minst een voorbeeld kunnen nemen aan andere landen die wel de
burgers correct informeren en proberen te beschermen.
Kinderen worden dagelijks blootgesteld aan teveel straling en kunnen zich niet
verdedigen, op veel scholen is er Wifi en zijn er GSM’s van leerkrachten. De kinderen die
er last van hebben kunnen geen kant op.
Erg zielig, ik zie dagelijks de gevolgen van een heel jong kind dat er last van heeft, dat
vaak ziek is na schooltijd of een activiteit buiten school omdat er geen plek meer is waar
het “rustig” is. Onder deze druk moet een kind presteren.
Het is mensonterend!
***
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India, liever koeienpoep op straat dan de Wi-Fi van de buren
Sinds het eind van de jaren negentig heb ik last van een reeks gezondheidsklachten.
Toentertijd werden deze psychosomatisch genoemd (ik had nog nooit van EHS gehoord,
en gebruikte zelf veel gsm en DECT telefoons). Uiteindelijk kreeg ik het etiket Burn-out
op me geplakt, reden was een stressvolle baan.
Mijn baan was ik dus kwijt, uiteindelijk ook mijn huwelijk (het bleek niet alleen aan mijn
baan te hebben gelegen).
In die tijd kwam ik dagelijks in een stukje bos in de nabijheid van Maastricht. Dit was de
enige plek waar ik me redelijk goed voelde.
Ik was zo’n 20 jaar daarvoor regelmatig in India geweest, en heb daar zeer goede
herinneringen aan. Zoekende naar een uitweg ben ik weer in India terecht gekomen,
waar ik uiteindelijk ben blijven wonen.
Het was hier dat ik voor het eerst over de gezondheidsaspecten van EMV heb gehoord.
Ik ben mezelf gaan testen, en heb daarnaast veel onverwachte ervaringen opgedaan die
mij er van hebben overtuigd dat de oorzaken van mijn gezondheidsklachten en met
name mijn Burn-out vooral te wijten waren aan mijn gevoeligheid voor EMV.
Aangezien ikzelf een elektrotechnische achtergrond heb, ben ik me gaan verdiepen in de
bouwbiologie, met name de stralingsaspecten. En momenteel probeer ik hier in India
mensen te helpen met advies en het realiseren van stralingsarme omgevingen.
Toen ik enkele jaren geleden in Nederland was en in het bezit van goede
meetapparatuur, heb ik het stukje bos waar ik mij steeds zo goed voelde eens gemeten.
Het was inderdaad nog een gebied dat maar matig bestraald was.
De laatste keer dat ik in Nederland was en mij ophield in mijn geliefde stukje bos om bij
te komen, bleef ik mij echter gestrest voelen. Het bleek dat er aan de rand van het bos
een nieuwe telefoon mast was opgericht.
Voor mij is het steeds moeilijker om in Nederland te zijn, vooral omdat ik geen plek
meer weet waar ik mij gewoon goed kan voelen. Mijn bezoekjes worden dan ook steeds
sporadischer en korter.
Ik wil niet zeggen dat het hier in India zoveel beter is.
Hoewel ik het idee heb dat er binnen de Indiase overheid wel serieus over EMV
gerelateerde gezondheidsklachten wordt gediscussieerd. De normen voor straling zijn
strenger dan in Nederland, maar met name in stedelijke gebieden heerst er een grote
stralingschaos.
Toch is het nieuwe LTE netwerk, met name vanwege de discussie over
gezondheidseffecten nog niet echt van de grond gekomen.
Ik zelf woon buiten de stad op een redelijk stralingsarme plek. India is voor het oog (en
de neus) voor veel mensen een behoorlijk smerig land. Echter heeft de mate van ether
vervuiling Nederland voor mij een onbewoonbaar land gemaakt.
Als ik moet kiezen tussen koeienpoep op straat of de Wi-Fi van de buren, is het voor mij
duidelijk wat het smerigst is.
Het zou de Nederlandse politiek juist sieren als er voor gekozen zou worden om bewust
witte zones in te stellen, eventueel met een waarschuwingsbord dat 112 niet bereikbaar
is, dan weet ik waar ik wezen moet als ik weer eens in Nederland ben.
Verder stel ik voor om woonwijken te creëren die bewust stralingsarm gehouden
worden, om in ieder geval mensen enige mate van vrije keuze te geven, om wel of niet
bestraald te worden.
***
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Emigreren?
Het lijkt of de EMS belasting in Nederland alleen maar erger wordt en alle tegengeluiden
worden gedwarsboomd. Een hardnekkige weerstand om de gezondheidsgevaren onder
ogen te zien bij een toenemende wifi-verslaving onder de bevolking.
Ik word er letterlijk zo ziek van dat ik inmiddels wanhopig ben. Moet ik dan maar noodgedwongen- emigreren? is een vraag die mij de laatste tijd meer en meer
bezighoudt.
Mijn vraag is of u misschien informatie heeft over witte zones in Duitsland, België of
Frankrijk, die serieus gestalte krijgen. Niet alleen plannen in die richting, maar is er ook
al iets van de grond gekomen?
U zou mij daar heel erg mee helpen.
***
Uitbreiding
Bij deze pleit ik voor behoud en zelfs uitbreiding van (stralingsarme) de witte zones !
Geld is okay, maar mag en kan niet ten koste gaan van anderen.
***
Suriname, AH en 24 'gevallen' en de overheid waarschuwt niet
Mijn broer had al gereageerd maar nu ikzelf ook nog maar.
Ik ga over een paar weken naar Suriname omdat ik hier niet meer normaal kan wonen.
Gelukkig verbetert mijn gezondheid snel wanneer ik redelijk stralingsvrij woon hier.
Maar dit is alleen te danken aan een vriend van ons waar wij inmiddels al zo'n vijf
maanden in huis mogen wonen. Was dit niet het geval dan was ik nu nog steeds zwaar
depressief. Niet omdat ik de situatie niet aankan maar omdat straling dit met je doet. Je
kunt niet meer nadenken wordt verdrietig, boos en uiteindelijk depressief. Maar drie
dagen in een schone omgeving en je bent weer de oude. Ik kon op een gegeven moment
meteen zeggen of iemand een telefoontje bij zich had of niet. En dit kwam allemaal
omdat ik sliep onder een gsm mast ca. 150 meter van mijn slaapkamerraam. In
combinatie met veel draadloze apparatuur in mijn huis: wist ik veel. De overheid
waarschuwt niet!!!
Inmiddels heb ik in mijn omgeving 24 gevallen geteld van mensen met minder of
meerdere mate gevoeligheid.
Het valt vooral op dat veel mensen bij de AH last hebben sinds die een achterlijk sterk
wifi hebben.
Maar ook veel mensen die mensen kennen die naar het buitenland gegaan zijn,
mensen die tintelende handen hebben met mobiel gebruik,
studenten die in de klas na vier uur les in een zaal vol laptops duizelig en moe worden en
hoofdpijn krijgen,
de sportinstructeur die vertelt dat zijn buurvrouw het huis heeft ingepakt hierom,
de makelaar die mijn huis heeft verkocht die al eerder een huis verkocht van een man
met stralingsgevoeligheid,
de vriend die een collega heeft die getrouwd is met iemand die extreem gevoelig is,
de klant die het begrijpt omdat ze niet met dect kan bellen,
de andere klant die me de hand schudt omdat hij ook licht gevoelig is,
een vriend die vertelt dat hij zijn wifi uit heeft omdat hij er ziek van wordt enz. enz. enz.
Hier in de randstad zijn meer gevallen dan mensen denken maar mensen hebben het er
niet over omdat ze zich schamen of omdat de klachten niet erg genoeg zijn.
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Dit wordt een mega probleem. Over tien jaar kent iedereen het, dat garandeer ik de
overheid. Intussen ben ik weg maar ik maak me ernstig zorgen over de achterblijvers.
Idiote wereld is het geworden. De overheid heeft als taak zijn burgers te beschermen en
gezond te houden maar ze verkiest geld boven gezondheid.
***
Hebben EHS-ers ook recht in Nederland te wonen?
Sinds 2002 heb ik beroepsmatig bijna dagelijks te maken met mensen die overgevoelig
zijn geworden voor elektromagnetische velden/golven. Onze organisatie voert
binnenmilieumetingen uit welke voor meer dan 80% voortkomen uit
gezondheidsklachten van betreffende bewoners/gebouwgebruikers. Vaak zijn deze
mensen al jaren op zoek naar de oorzaak van de veelal aspecifieke en onverklaarbare
gezondheidsklachten. Door het in kaart brengen van de dagelijkse belastingen van de
verschillende EMV en andere binnenmilieuaspecten of zelfs leefgewoonten, worden
wederom in meer dan 80% van de gevallen ook daadwerkelijk maatregelen genomen.
Denk hierbij ook aan het wegnemen van EMV bronnen, aanpassen van elektrische
installatie, het fysiek technisch afschermen van verblijfsruimtes tot zelfs een
verhuisadvies wanneer de buitenomgeving een extreme EMV belasting laat zien of als er
sprake is van zeer lastig af te schermen magnetische wisselvelden in leefomgevingen.
Wij hebben het hier over honderden uitgevoerde binnenmilieu metingen en begeleiding
van gerealiseerde aanpassingen. In meer dan 90% van de gevallen heeft dit geleid tot
verbeteringen binnen de waarnemingsdrempel en in meer dan 50% zijn de bedoelde
gezondheidsklachten verminderd of zelfs verdwenen. Statistisch gezien is het dus bijna
onmogelijk dat er geen enkele relatie bestaat tussen de gezondheidsklachten en de
hoeveelheid EMV in de leefomgeving van bedoelde in meer of mindere mate elektro
hyper sensitieven.
Inzake het antennebeleid in Nederland ben ik juist voorstander van heel veel meer
kleine zendmasten als onderdeel van een oplopende antenneconfiguratie van
UMTS/GSM c.q. HF zenders vanuit basisstations met straalzendertechnologie. Dit om
een lichte EMV ''deken'' van circa 10uW/m2 over nagenoeg heel Nederland te kunnen
realiseren. De praktijkervaring leert ons dat 10uW/m2 veelal meer dan genoeg is om
gebruiksapparatuur als mobiele telefoons optimaal te laten functioneren terwijl deze als
dagelijkse EMV belasting voor de meeste mensen vooralsnog geen merkbare
gezondheidseffecten met zich meebrengt. De extreme EHS'ers zullen dan nog wel extra
maatregelen dienen te nemen.
De 'witte zones' zijn voor hen dus nodig, indien hen tenminste het recht gegund wordt in
Nederland te mogen blijven wonen.
Wat betreft de bereikbaarheid van hulpdiensten sta ik enigszins in een spagaat wat
betreft de buitengebieden. Ook in de Alpen zijn er gebieden welke nauwelijks of geen
bereik voor mobiele telefonie hebben. De mensen die deze gebieden betreden zoals
bergbeklimmers weten dus dat zij een extra risico lopen. Dit zie ik enigszins als vergelijk
met onze eigen buitengebieden mits dit duidelijk is aangegeven. Dus op deze basis ben ik
voor het behoud van de EMV arme buitengebieden terwijl ik ook zeker voorstander ben
van een goede bereikbaarheid van onze hulpdiensten, zo ook van het verantwoord
gebruik van mobiele telefonie en mobiel internet. Helaas heeft onze overheid en
reguliere gezondheidszorg nog nauwelijks oog voor of praktijkervaring met de
mogelijke relatie tussen de dagelijkse EMV belasting en gezondheidsklachten, laat staan
met de hoogstwaarschijnlijk groeiende groep elektro hyper sensitieven. Toch blijf ik
hoopvol dat dit zich op enig moment gaat ombuigen en probeer daar op mijn manier ook
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een bijdrage aan te blijven leveren.
***
Waanzin
Op 60 m. afstand van mijn huis staat de flat Lage Weide in Boskoop van woondienst
Trifolium.
Op het dak staan 5 GSM-zendmasten, binnen een straal van 100 m. staan twee
basisscholen.
In mei 2014 heeft een stralingsdeskundige metingen verricht in mijn huis, deze waren
onaanvaardbaar hoog. Gisteren, vandaag en donderdag 30-10-2014 worden er weer
elementen van de zendmasten weggehaald en vervangen door nieuwe. Voor de
zoveelste keer.
Wie stopt deze ongezonde situatie.
Wie stopt deze waanzin.
***
Constante piep
Tinnitus/oorsuizen wordt niet altijd veroorzaakt door lawaai (ND 25 oktober). Zelf heb
ik een zeer schelle hoge piep in mijn hoofd, dag en nacht. Mijn arts zei veertien jaar
geleden: ‘Dat lawaai in uw hoofd, daar is niets aan te doen, leer er maar mee leven.’
Gelukkig wordt er nu, na al die jaren, wel onderzoek gedaan naar de lichamelijke
oorzaak. Dat kan van alles zijn, maar de neuroloog gaf als medeoorzaak: straling. Dit
wordt veroorzaakt door zendmasten en draadloze apparaten. Volgens hem ben ik
allergisch voor electrosmog. Zijn advies: ‘Ga eens twee maanden wonen in een
stralingsarm gebied en ervaar wat het met uw lichaam doet.’ Maar na heel intensief
zoeken, is het nergens in Nederland gelukt een stralingsarme plek te vinden. Ik blijk heel
veel lotgenoten te hebben. Er zijn veel stralingsgevoeligen, die soms heel andere
lichamelijke klachten hebben. In Zweden, Frankrijk en Zwitserland zijn voor mensen
met deze handicap wel woongebieden. Hopelijk ook ooit in Nederland. Of weet u een
plekje voor ons?
***
Meetspecialist
Ik ondersteun van harte het behoud van witte zones in Nederland om het groeiende
aantal radeloze mensen met elektrogevoeligheid een rustige toekomst in eigen land te
bieden.
In mijn vak als meetspecialist elektrogevoeligheid tref ik steeds vaker mensen die het
vanwege hun gevoeligheid niet meer uithouden in deze, met straling zwaar belaste
wereld.
Graag uw zeer nodige en spoedige aandacht!
***
Gezondheidsraad houdt ons dom
Ik ben het geheel eens met uw stelling, daarnaast wordt het tijd voor de politiek hier
aandacht aan te schenken. De overheid houdt en met name de Gezondheidsraad houdt
ons dom.
***
Stralingsarm in Dwingelo?
Hierbij betuig ik steun aan het initiatief voor behoud (en het liefst uitbreiding van) de
witte zones!
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- Zie ook het navolgende filmpje over een witte zone Greenbank in de USA
www.dumpert.nl/mediabase/6622052/3f764571/geen_wi_fi_of_mobiel_netwerk_in_po
cahontas_county_in_west_virginia.html
Dat zouden wij toch ook moeten kunnen realiseren, b.v. bij de sterrenwacht in
Dwingelo ?!
***
MEER WITTE ZONES!
***
Overheidsbeleid een ramp!
Dank zij het beleid van de overheid, wat bestaat uit het ontkennen van het bestaan van
elektrogevoeligheid (elektrohypersensitiviteit) van personen en het niet geven van
enige voorlichting op dit gebied, ben ik jaren ziek geweest, waarvan het laatste jaar zeer
ernstig. Na vier ziekenhuizen met overbodige onderzoeken, waar niets gevonden werd,
wist de derde alternatieve arts me op het goede spoor te zetten. De stekker uit de DECT
telefoon te trekken bleek veel effectiever te werken dan alle ziekenhuisonderzoeken bij
elkaar. De kosten waren nihil en ik leef nu nog, wat niet het geval zou zijn als ik me tot
het officiële medische circuit beperkt had en de oorzaak niet op andere wijze gevonden
had. De één miljoen mensen in Nederland met lichamelijk onverklaarde klachten moet je
ook vooral niet diagnosticeren op elektrogevoeligheid, zoals in Oostenrijk. Stel je voor
dat bij 3% van de bevolking, de meest gebruikelijke schatting, zo’n 500.000 mensen, de
klachten inderdaad geheel of gedeeltelijk veroorzaakt worden door EMV. Dat zou een
ramp voor de draadloze communicatie zijn. Nee, dan kunnen de mensen maar beter ziek
blijven en ziek worden. Prioriteiten moeten tenslotte gesteld worden.
***
Lijden
Ik geef hier mijn handtekening voor behoud van witte zones i.v.m. de vergadering op 17
dec. 2014 in de Tweede Kamer.
Hoe mensen kunnen lijden, zoals mijn vriendin. Niet kunnen slapen vanwege de straling
in haar huis.
***
Ruilverkaveling
Als mensen klagen over slecht mobiel bereik, waarom gaan zij dan niet verhuizen?
Waarom moeten de mensen die doodziek worden van de straling van zendmasten enz.
verhuizen? En als ze dat niet meer kunnen omdat ze geen geld meer hebben of te ziek
zijn? Waar moeten ze dan naar toe?
We moeten gewoon een beetje ruilverkavelen. Een groot gebied voor elektrogevoeligen
(we zijn dat allemaal, alleen openbaart het zich bij sommigen eerder) zonder masten en
radar en zonder WiFi in winkels, ziekenhuizen, wachtruimtes en scholen en geen
mensen die de boel lopen te verzieken met hun smartphones. Moet toch mogelijk zijn!
De rest van de bevolking is happy dat ze zo goed bereik hebben en altijd 112 kunnen
bellen en fijn draadloos kunnen internetten, want daar gaat het toch om, maar zij
worden op de duur wel ziek.
***
Kiezen voor stralingsvrij
Dank voor uw mail. Ik ben er van overtuigd dat het belang van witte zones in de wereld
van onschatbare waarde is. Zowel voor onze gezondheid als die van onze (huis-) dieren.
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Mensen werken met stralingsbronnen waarvan de lange termijneffecten niet bekend,
laat staan te overzien zijn.
In mijn praktijk word ik regelmatig geconfronteerd met gevoelige mensen, lijdend aan
een veelheid aan klachten zonder dat er een duidelijke verklaring voor te vinden is. Door
een behandeling op maat met behulp van de principes uit de CEASE-therapie, is een
hoop leed te verzachten, echter zolang de vervuiling om ons heen steeds intensiever
wordt, zal de problematiek niet volledig verdwijnen.
Mijns inziens is het van belang dat er meer mogelijkheden komen om te kunnen KIEZEN
voor verblijf in een stralingsvrije zone. Bij de bouw en verbouw van overheidsgebouwen
kan hier rekening worden gehouden en bijvoorbeeld in parken en natuurgebieden kan
men meer witte zones creëren. Ook is het wenselijk dat overheden serieus aandacht
krijgen voor de gezondheid van inwoners, en zich minder door economische
doelstellingen laten leiden. Onderzoeksresultaten moeten serieus genomen worden en
verder onderzoek is nodig om de veiligste manieren van communicatie helder te
krijgen.
***
Gedrag buren
Bij deze onderschrijf ik de brief die jullie aan Tweede Kamer sturen.
Door gedrag buren kan ik niet langer in mijn huis blijven wonen, ondanks alle
maatregelen die er te nemen zijn.
Het aan mij gegeven advies van bouwbioloog is om naar Zuid Frankrijk of Italië te
verhuizen.
Onmogelijk voor mij, dus dan maar langzaam afsterven...
***
Tegen straling/plaatsen/verzwaren van zendmasten e.a.
***
Duidelijk verschil
Ik heb familieleden die aan EHS lijden en merk zelf ook duidelijk verschil tussen
woningen met en zonder extra EMV's. Ik hoop dat de witte zones behouden kunnen
blijven omdat ik weet hoe hard ze nodig zijn voor sommigen.
***
Extra moe door WiFi
Hierbij laat ik weten van harte de oproep voor witte/straling vrije zones in Nederland te
steunen. De reden is dat ik zelf ook veel hinder ervaar van te sterke elektromagnetische
straling. Ik krijg lichte hoofdpijn en misselijkheidsklachten van deze straling. Op mijn
werk is recent de WiFi versterkt en aan het einde van de dag ben ik daardoor extra moe.
Hierbij verzoek ik de Tweede Kamer hier aandacht aan te besteden en te zorgen dat
deze schadelijke straling ingeperkt wordt.
***
Verbod op wifi
Hierbij mijn stem voor stralingsvrije zones, zendmasten weg uit woonwijken, verbod op
wifi.
***
Stralingsvrije dag?
Ik zou heel graag willen dat onze straling vrije gebieden behouden blijven en ik ben er
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ook voor om meer gebieden stralingsvrij te krijgen.
Het hoeft niet allemaal bewezen te worden dat straling slecht is voor onze hele
omgeving, omdat alles uit energie bestaat en onze lichamen ook energie kunnen
versturen is al lang een feit.
Alles draait gewoon om geld , maar aan het einde kun je geld niet eten, niet waar...
Veel liefde, licht en bewustzijn stuur ik u zodat u kunt begrijpen wat er allemaal op het
spel staat.
Ik dank u voor uw aandacht en wens u nog een stralende stralingsvrije dag toe
***
Bang voor debat 112
Ik lees de op Stopumts de ‘verhalen’ en word er een beetje naar van en tevens besef ik
dat ik tegen de Duitse grens nu nog redelijk ‘schoon’ woon en niet mag klagen. Op dit
moment leef ik op de toppen van mijn kunnen. Ik ben zo bang voor 17 december (ergens
‘weet’ ik dat we dit niet redden (geen mobiel bereik en witte zones). Wanneer hier de
mensen recht hebben op mobiel bereik kan ik vertrekken. De 4G zit al erg dichtbij hier in
de Heurne. En dat is na alle verhuizingen een brug te ver, wanneer we weer weg moeten.
Ik wil dit niet meer. Het duurt te lang en we hebben teveel meegemaakt. Een keer houdt
het op.
Veel familie en vrienden hebben we al niet meer.
Laat de mensen toch op tijd ‘wakker’ worden anders red ik het niet. Dit leven houd ik
niet langer vol. De vluchtelingen stromen binnen en de regering wil de EHS’er het land
uit hebben. Ik begrijp er niets meer van. Jij?
***
Vakantie
Ik ondersteun van harte uw initiatief,
Matig gevoelig ervaar ik op veel plaatsen een kramp in de nek en zwaar gevoel, zwaar
hoofd of echt druk in het hoofd, In Duitsland op vakantie veel beter in een gebied dat
echt wit is, rondom Fulda, een beschermt eco landschap.
***
Verhuizen?
Ik speel ook al heel lang met de gedachte om te verhuizen (ik woon nu nog in een kleine
stad) naar de natuur, of wellicht naar het buitenland zelfs.
Ik houd het tot nu toe hier nog uit... door goed voor mezelf te zorgen en veel mijn rust te
pakken. Maar ik weet dat mijn herstel zal bevorderen als ik een geschikte woonplek zal
vinden.
Ik kamp al jaren maar vooral sinds 2004 met flinke gezondheidsklachten, mede door
stress, maar, naar later bleek vooral door elektrostress.
Ik heb mede hierdoor chronische vermoeidheidsklachten, een sterk verminderd
immuunsysteem en darmklachten en voedingsintolerantie.
De straling heeft invloed op mijn zenuwstelsel, geeft tintelingen in mijn lijf, en ik merk
dat ik negatiever ben na blootstelling (depressief) en last heb van angstgevoelens en
stressgevoelens en veel meer in mijn hoofd zit (niet goed kan aarden).
Ik heb veel diverse behandelingen gehad, zowel regulier als alternatief
(=complementair), voor psychische en lichamelijke klachten, maar uiteindelijk blijkt de
straling echt de trigger te zijn.
Ik hoop vanuit het diepst van mijn hart dat de diverse groepen door een goed en
respectvol gesprek met elkaar aan te gaan, tot een goede oplossing komen, wat voor alle
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betrokkenen leefbaar en haalbaar is.
***
Multinationals
Waarom schaffen wij de miljarden verspillende politiek niet af nu wij, via hen, toch al
door ons aller multinationals geregeerd/gemanipuleerd worden tot de dood er, steeds
jonger, op volgt?
***
Massale aantasting van bomen
In Tilburg zien we momenteel een massale aantasting aan bomen en inderdaad al een
massale sterfte. Jaren geleden toen de kastanje bloedingsziekte zijn intrede deed kreeg
ik al rapporten toegestuurd over de relatie bomen en straling. Ik wist niet dat er nog van
deze witte zones bestonden in Nederland. Ik zou heel graag willen weten waar ik deze
zones kan vinden zodat ik daar kan kijken naar de gezondheid van de bomen. Als de
bomen er daar aanzienlijk beter aan toe zijn dan in de rest van Nederland dan
beantwoordt dat voor ons een belangrijke vraag (uiteraard ook als we wel de zelfde
boomsterfte aantreffen) en het zou uw organisatie extra munitie kunnen geven.
***
Enorm experiment
Persoonlijk vind ik dat we ongevraagd aan een enorm experiment deelnemen met onze
maatschappij. Ik vind het onverantwoord.
***
Wakker schudden
Ik ondersteun
… het WAKKER SCHUDDEN van overheden én burgers wat de GEVAREN van WiFi/UMTS
en andere openbare bronnen van straling betreft.
***
Speld in een hooiberg
Ik ben VOOR het behoud van stralingarme zones…..zoek een hotelletje zonder
WIFI….een speld in een hooiberg
***
Geen vrije keuze
Mijn 'handtekening' voor het behoud van witte zones.
Sterker nog, voor veel meer witte zones en grotere witte zones.
Genoeg is genoeg.
Dit is geen vrije keuze zoals het gebruik van drugs of drank, als je er zelf slecht van wil
worden dan komt het op je eigen conto.
Als je gezondheidsproblemen hebt en dus gevoeliger bent: help!!!!
***
Beperking stralingsbelasting
Bij deze geef ik aan achter de actie te staan om witte zones te behouden en uit te breiden
en aan te dringen op beperking van stralingsbelasting alom,
***
Geen enkele voorzorgsmaatregel
Hierbij pleit ik voor het behoud van de paar ‘witte (stralingsarme) zones’ die er nog in
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Nederland zijn. Het is triest om te ervaren dat, nu niet vast staat dat het huidige gebruik
van EMV niet schadelijk is, de Nederlandse overheid geen enkele voorzorgsmaatregel
treft, geen voorwaarden stelt en alles maar gewoon toelaat.
***
RIVM betaald door de industrie
Het is een schande dat zuiver om economische redenen de gezondheid van de bevolking
naar de achtergrond wordt verwezen. Het RIVM, deels betaald door de industrie en de
farmaceutische industrie en zal dus nooit deze zelfde industrie in een kwaad daglicht
durven te stellen. Daarom durfden zij de toxische belasting door gevaarlijke verf niet aan
de kaak te stellen en ging men de belasting middelen.
Een toxische en /of stralingsbelasting laat zich niet middelen. Hoeveel gehandicapten
tgv. straling moeten er nog komen en geboren worden voordat het roer omgaat. Wacht
men weer zoals bij de asbest tot het echt te laat wordt, terwijl overdreven wordt gedaan
als bv. een kwikthermometer stuk valt, maar blijft wel de spaarlampen promoten die
vrolijk kwikdampen verspreiden.
Durf op te komen voor de gezondheid van de mensen die op u gestemd hebben en laat
nu eens de industrie bewijzen dat het onschadelijk is, maar laat zo’n onderzoek niet
uitvoeren door een afhankelijk instituut als het RIVM of aanverwante bedrijven. Er zijn
genoeg publicaties en bovendien ligt er een uitspraak met een veroordeling in Italië, dat
veelvuldig gebruik van GSM apparaten wel degelijk hersentumoren kan doen ontstaan.
***
Hypersensitiviteit
In verband met hypersensitiviteit voor elektromagnetische straling behoud ik heel graag
de weinige ”witte zones”. Dit om mijn gezondheid op peil te houden en de vele vooral
fysieke klachten de baas te blijven.
Wanneer wordt er eens serieus geluisterd naar de vele mensen met
elektrohypersensitiviteit?............
***
Vluchteling
Wij zijn vluchteling in eigen land en zijn bezig te zoeken naar geschikte locaties in
Duitsland (net over de grens).
Afgezien daarvan: we zijn ook martelaren, want mijn vrouw wordt kapot gemarteld. We
weten ook van andere stralingszieken dat het een martelgang is. En martelen wordt ten
strengste afgekeurd in de universele verklaring van de mens. Als er gemarteld wordt
staat Nederland voorop in de felle afkeuring. En nu... Je weet het antwoord. Je mag ons
noemen als vluchteling omdat dit de realiteit is.
***
Draadloze gekte
Hierbij geef ik mijn digitale handtekening aan dit broodnodige initiatief
Ik heb zelf enorme last van de al maar toenemende draadloze gekte.
***
Financieel gewin op korte termijn
Uit compassie met medemensen die ontzettend ziek van straling zijn, zich vaak
wanhopig voelen en ook nog eens genegeerd worden, vraag ik u de witte zones te
handhaven, want in een beschaafd land dienen ook zij een veilige plek om te wonen te
hebben.
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We hebben een nieuwe technologie op grote schaal geïntroduceerd zonder de gevolgen
te kennen: eigenlijk goed voor een horror-scenario, helemaal wanneer vervolgens
resultaten van gedegen, onafhankelijk onderzoek langdurig en soms doelbewust (door
belanghebbende partijen), soms onachtzaam (door andere betrokkenen)
gebagatelliseerd worden. Nationaal hebben we niet voor het voorzorgsprincipe gekozen,
evenmin het beleid aangepast nadat veel onderzoeken erg onprettige (en op termijn veel
geld kostende) effecten hebben aangetoond, maar op individueel niveau is er thans ook
nauwelijks keuzevrijheid. Ik wil graag meer vrijheid hebben om te kiezen.
Gaat het echt om een humane reden, of gaat het hier vooral om het verkopen van
vergunningen voor zendmasten? In een dichtbevolkt land met in elk huis wel een
telefoon, zal het risico dat het alarmnummer niet tijdig gebeld kan worden toch vrij klein
zijn. Ik hoop dat er niet voor financieel gewin op korte termijn wordt gekozen zonder
dat er zelfs maar gedacht wordt aan de kosten (b.v. van gezondheidsschade) op lange
termijn en dat de humaniteit zich ook uitstrekt tot degenen die doodziek worden van
straling, want zij moeten in hun eigen land toch ook ergens kunnen wonen en leven.
***
Ecosysteem
Dit is een verzoek om het netwerk van UMTS niet uit te breiden i.v.m. met de gezondheid
van mensen dieren, planten en ons hele ecosysteem.
***
Bereikbaarheid
is in deze tijd belangrijk, maar 'witte zones’ moeten er blijven voor mensen die niet
tegen straling kunnen!
***
‘Witte coupés’ in de trein
Ik ondersteun jullie oproep om witte zones te behouden/uit te breiden.
Als frequent treinreiziger zou ik daarnaast zeer het op prijs stellen dat er een
soortgelijke oproep kan uitgaan richting de NS (en andere vervoerders) om ‘witte
coupés’ te behouden zonder Wi-Fi.
***
Ziekenhuizen, bejaardenhuizen en scholen
Ik onderteken deze oproep voor behoud witte zones van harte!
Het voelt een beetje magertjes dat ik, om de straling zelf te verminderen, geen wifi en
andere draadloze apparaten in huis haal, maar ondertussen door de WIFI van de buren
en masten in de omgeving dag en nacht bestraald wordt.
Bij mij uit de reactie op de straling zich in steken in het hoofd, hoge pieptoon, een
constant griepgevoel in mijn hoofd. UMTS masten voel ik in mijn onderrug.
Ik denk dat een groot deel van de mensen er ook gevoelig voor is en klachten heeft, maar
dit onwetend wijdt aan stress of iets anders, om vervolgens vrolijk weer een pilletje te
nemen...
Voor mij dus behoud en uitbreiding witte zones.
Om te beginnen bij ziekenhuizen, bejaardenhuizen en scholen!
***
Waanzin
Hierbij laat ik u weten dat ik u initiatief van harte ondersteun. Niet alleen reeds elektrogevoeligen, maar ook (kleine) kinderen en ouderen hebben iedere dag kans getroffen te
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worden. En het gaat maar door. Nu 4G. Want ja, ik wil overal en altijd en snel graag .....
Wanneer stopt deze waanzin!
***
Van Rongen
Een brief aan Van Rongen, secretaris van de Commissie EMV van de Gezondheidsraad.
Geachte heer van Rongen, geachte commissieleden,
Het is mij bekend dat de commissie EMV de relatie tussen gezondheidsklachten en
gepulste microgolfstraling blijft ontkennen, en daar haar adviezen naar de
gezondheidsraad op afstemt.
U zult, net als ik, op de hoogte zijn van de vele duizenden studies die peer reviewed
gepubliceerd zijn, die wel degelijk een causale relatie aantonen. De
belangenverstrengeling tussen mensen binnen de WHO (met name dhr. Repacholi
en mw. Emilie van Deventer) en de industrie die van gepulste microgolftechnologie
gebruik maakt is inmiddels via diverse media in de publiciteit gekomen en
genoegzaam bekend en bekritiseerd, eveneens is de stelling ontkracht dat ‘de
wetenschap geen gezondheidsschade aantoont’, zoals o.a. recentelijk nog in de
documentaire ‘Microwaves, Science and Lies’ aan het licht gebracht werd.
Mijn vriendin, die zich in de afgelopen jaren bij het groeiende leger z.g.
elektrogevoeligen heeft moeten voegen, was onlangs weer eens een week in haar
woonplaats die ze vanwege haar door u en uw commissie ontkende aandoening
moet ontvluchten. Haar klachten – slaapstoornissen, woorduitval,
concentratiestoornissen, huidproblemen, hartritmestoornissen, zware
migraineaanvallen, duizelingen, colitis, darmbloedingen, gewrichtspijnen – zijn
binnen een week weer terug, dankzij de krankzinnige wildgroei van WiFi en
zendmasten van diverse frequenties in de stad.
Het zijn klachten die ze deelt met vele duizenden elektrogevoeligen over de hele wereld,
en die u, uw commissie en de gezondheidsraad niet meer kunnen en mogen afdoen als
zijnde ‘van psychische oorsprong’, een antisociale en niet bewijsbare dus onzinnige
stelling die de laatste jaren als dooddoener wordt misbruikt.
De klachten die wonderlijk genoeg allemaal verdwijnen wanneer zij zich in een
stralingsarme omgeving terug trekt, ver van haar vrienden en geliefden.
Een door technologie opgedrongen verbanning.
Ik vraag me ten zeerste af waarom u en de commissie de waarheid en werkelijkheid
blijven ontkennen en welke belangen er verder spelen. Het komt mij merkwaardig
voor dat u, mr. Van Rongen, niet alleen zitting heeft in de commissie EMV, maar ook
in ICNIRP en de ICES van het IEEE. Misschien kunt u uitleggen wie nou eigenlijk wie
adviseert?
De vraag rijst welke belangen hierbij het meest gediend worden: Die van het IEEE,
die van de Rijksoverheid – die immers vele miljarden heeft verdient met verkoop
van de microgolf-frequenties en dus geen onafhankelijke positie inneemt, of de
gezondheid van de bevolking.
Volgens het internationaal recht is het uiteindelijk de laatste groep die alle recht
heeft op bescherming, maar het beleid dat u en uw commissie voorstaan suggereert
duidelijk iets anders.
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Ik eis voor mijn vriendin, haar kinderen, haar familie, voor mijzelf, onze vrienden en
vele andere gedupeerden dit recht op bescherming op. We hebben recht op
bescherming tegen deze schadelijke industriële emissies – gepulste
microgolf-straling ‐ op de plaatsen waar we wonen, ons huis, onze stad. We eisen de
implementatie van het voorzorgsprincipe, het serieus nemen van de IARC kwalificatie
van deze emissies als klasse 2B mogelijk carcinogeen. We eisen een
gezonde leefomgeving. We eisen een einde aan de misleiding en de geur van
mogelijke corruptie.
Deze brief is een aanklacht tegen een bureaucratisch systeem van informeren en
adviseren dat inmiddels haar onmenselijkheid heeft aangetoond en veel leed en
schade berokkent. Het is een systeem dat uiteindelijk binnen een rechtstaat niet
meer te verdedigen zal zijn, een systeem dat u allen echter niet ontslaat van
individuele verantwoordelijkheid, onafhankelijk van welke ideologie of welke
financiële belangen dan ook.
Mensen worden ernstig ziek als gevolg van uw beleid en adviezen.
Het is tijd dat u uw verantwoordelijkheden neemt.
***
Politieke steun?
Sinds 1999 weten mijn echtgenote en ik dat we elektrogevoelig zijn. Ik heb in mijn
beroep als werktuigkundige geleerd dat je objectief dient te oordelen. Als wij ongeveer
tegelijk hoofdpijn, druk op de borst of gejaagdheid ervaren, en daarna ons
stralingsmeetapparaat gebruiken, blijkt er straling te zijn. Wij hebben dit al zo vaak
meegemaakt, dat ik ervan overtuigd ben dat elektrogevoeligheid niet iets
psychosomatisch is. In 2002 was ik een van de 72 proefpersonen bij het TNO onderzoek.
Toen is na grondig gerapporteerde proeven aangetoond dat er meetbare effecten op
mensen zijn. Over de kwaliteit van latere proeven in Zwitserland is niets te zeggen want
daarvan zijn de onderliggende gegevens niet openbaar gemaakt. Nu, ruim 10 jaar later,
is er inmiddels meer straling en zie ik steeds heftiger gevolgen voor mensen, tot aan
euthanasie-aanvragen toe. Maar er gebeurt niets om die gevoelige mensen wettelijk te
beschermen. Persoonlijk ondervinden wij momenteel veel last van gratis wifi. Wachten
in de rij voor de kassa van een supermarkt is een beproeving geworden.
Politici, verschuil U niet achter de theorie van de Gezondheidsraad. Die theorie was in
1997 bij gebrek aan beter wellicht een pragmatische oplossing, maar we hebben nu 15
jaar praktische ervaring. En een klein deel van de bevolking, electoraal toch goed voor
twee Kamerzetels, blijkt allergisch voor straling. Ga de praktijk in en praat met
elektrogevoeligen. Vergeleken met de lobby van de telecombedrijven zijn onze middelen
uiterst beperkt. Vorm Uw eigen mening. Als U het niet regelt, wie dan wel ? U bent er
voor alle mensen. Erken elektrogevoeligheid als handicap zoals in Zweden, en geef
elektrogevoeligen een kans om te wonen in stralingsarme gebieden, de witte zones.
En zorg dat er daarna een wet komt voor witte zones op studeer- en werkplekken, in
treinen, hotels, ziekenhuizen(!), verzorgingstehuizen, gemeentehuizen, supermarkten
etc. En verbied gratis wifi in openbare ruimtes, zoals ook roken daar verboden is.
Elektrogevoeligheid is een allergie, er bestaat geen geneesmiddel of inenting tegen.
Alleen het vermijden van straling helpt.
Welke politieke partij pakt dit op ?
***
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Proefkonijnen
Wat zou het mooi zijn als wij, burgers, een keuze hebben: veel straling of weinig
straling.
Als ik over 1 ½ jaar ga verhuizen zou ik graag kiezen voor zo’n witte zone, i.v.m. onze
gezondheid. Waarom zijn wij proefkonijnen onder het motto: Zolang het niet
aantoonbaar is, is er geen schade. Overigens is het wel aantoonbaar, maar er wordt niet
serieus naar gekeken.
***
Regering
Hierbij wil ik aangeven dat ik deze actie voor stralingsvrije zones steun. Het is
onvoorstelbaar hoe de regering met deze materie omgaat, zeker gezien de verregaande
maatregelen die in omliggende landen worden genomen.
***
Moratorium op wildgroei WiFi
De witte zones in Nederland moeten niet alleen behouden blijven, maar uitgebreid
worden.
Daarna moeten de zendmasten op ziekenhuizen en scholen onmiddellijk worden
verwijderd en WiFi en andere mobiele digitale zendapparatuur (behalve de voor
noodoproepen strikt noodzakelijke apparaten) op die locaties verboden worden.
De overheid dient een degelijke voorlichtingscampagne op te zetten die de bevolking
waarschuwt voor de gevaren van gepulste microgolfstraling.
Er moet een moratorium komen op de ongebreidelde wildgroei van WiFi-zones in onze
steden. Tenslotte dienen de emissiewaarden van microgolfstralers verlaagd te worden
volgens het ALARA-principe ('as low as reasonably achievable') en dient het
voorzorgsprincipe toegepast te worden.
Zijn onze volksvertegenwoordigers eigenlijk wel op de hoogte van de adviezen van de
Raad van Europa (resolutie 1815)? En waarom wordt er niets gedaan met de IARCclassificatie van deze straling als klasse 2B mogelijk carcinogeen?
***
Hoog tijd
Al zoveel mensen die veel pijn lijden door elektromagnetische velden; het wordt hoog
tijd hier iets voor te doen.
***
Beste ministers en Kamerleden,
Bij deze wil ik uw aandacht vragen voor de vergaande gevolgen voor onze hele
samenleving van de steeds groter wordende hoeveelheden elektromagnetische straling
die door hedendaagse zendapparatuur over ons worden uitgestort.
Dit is echt nu al een groot probleem voor een behoorlijk aantal mensen, en wellicht
wordt het nog een veel groter probleem voor vele anderen.
Het instellen, handhaven en verder uitbreiden van zgn. witte zones te handhaven is een
eerste noodzakelijk begin in deze grote problematiek.
Deze witte zones zorgen voor de broodnodige plekken waar mensen met
overgevoeligheids-problemen kunnen wonen, en waar onze hele bevolking tot rust en
tot zichzelf kan komen.
Daarnaast wil ik u oproepen om serieus onderzoek te doen naar deze effecten- waarbij
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opengestaan wordt voor mogelijke negatieve effecten, en vervolgens actie daarop te
ondernemen.
Ook een rondgang langs diverse andere landen met hun visie op dit fenomeen en hun
bijbehorende maatregelen kan wellicht de ogen openen.
***
Genoeg patiënten
Het mag duidelijk zijn dat ik als arts voor biofysische geneeskunde deze actie van harte
steun. Ik heb genoeg patiënten met relevante problemen. Sommigen zoeken ook een
EMS-vrije vakantie.
***
Ziek van UPC
Mijn naam is ........... Ik ben, net als zoveel mensen, hoog gevoelig voor straling van UMTS,
WIFI, DECT, 4G, enz. enz.
Ik woon sinds zeven jaar in Amsterdam. Ik heb Wifi laten afzetten en krijg mijn internet
signaal met draden. Ik heb een ouderwetse analoge (?) telefoon, en geen internet op
mijn mobiel.
Nu had ik een paar jaar geleden zoveel last van de laptop, dat ik UPC belde hoe dat
mogelijk is. Bleek dat ik weliswaar de Wifi afgezet had, maar zij niet(!) en dan krijg je het
toch je huis in (!). Twee of drie keer heb ik een nieuw abonnement genomen, zo dat er
geen Wifi in het pakket zat. Steeds een nieuw modum dus.
Ik ben verschillende keren naar de UPC winkel hier om de hoek gelopen, om hulp te
vragen, bij het weghalen van Wifi.
Enkele maanden geleden kwam er een foldertje door de bus: als Wifi abonnee krijg je
gratis WIFI-SPOT. Weer ben ik naar de UPC winkel gelopen om zeker te laten weten dat
ik dat NIET WIL. Ik word er namelijk echt ziek van. Binnen vijf minuten achter de laptop
ben ik gewoon ziek en zitten al mijn spieren in de kramp. Zij zeiden: nee, alleen Wifiklanten krijgen dat.
Toch ging ik me steeds beroerder voelen. Gewoon de hele dag. Zelfs als ik niet direct
achter de laptop zat. Totdat vorige week een vriendin zei dat ze het ook voelde in mijn
huis, bij de laptop in de buurt.
Zij zei: volgens mij heb je TOCH Wifi.
Ik weer naar de winkel, Nee, u hebt geen Wifi. Ik kreeg een code mee, om in te toetsen in
de browser, alleen cijfers, en daarmee kon ik dat zelf inzien.
Inderdaad, bleek ik geen gewone Wifi te hebben, maar wel WIFI SPOT !
Ik vind dit zo schandalig, het haalt mijn complete gezondheid onderuit!
En hoe duidelijk moet je zijn???
Vandaag heb ik de afdeling ''klachten'' van UPC gesproken.
Zij vinden dat de klacht nu wel duidelijk genoeg gemaakt is.
Ik ''hoef het niet nog eens te sturen'' en zij sturen ook geen antwoord. Ze ''gaan er wat
aan doen''……
Mijn vraag aan jullie is nu:
Kunnen jullie me helpen dit aanhangig te maken, zo groot mogelijk, zodat er wat
verandert? Misschien kunnen we UPC wel aanklagen of voor de rechter laten komen, een
boete afdwingen voor aangedaan leed, wat dan ook. Want ik vind dit veeeel te weinig.
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***
Eitje bakken
Buiten de witte zones wil ik dat er grondige onafhankelijke studie(s) wordt verricht naar
de gevolgen van al de straling waar we aan bloot staan. Een totaal plaatje. Creëren we
een leefomgeving waarin we ons in een ''magnetron'' begeven? Welke effecten heeft dit
in de toekomst voor nog meer toenamen van vormen van Kanker? Willen we deze “prijs”
betalen voor de zgn. luxe? Dermatologen zien nu al een toename van onbekende
huidziekten die vermoedelijk te maken hebben met o.a. UMTS zendmasten ed.
Vlak bij mijn huis staan diverse zendmasten op een kantoren complex. Mocht je op het
dak komen dan kan je door de hoge straling gewoon een eitje bakken !!
***
PR campagne om gezondheidsschade te ontkennen
Mensen werden en worden ziek van deze straling. 'Microgolfziekte' werd in de zestiger
en zeventiger jaren al beschreven bij mensen die met radar en communicatieapparatuur
werkten. De symptomen zijn dezelfde als bij de aandoening die tegenwoordig elektrohypersensitiviteit (EHS) genoemd wordt – een woord dat beter past in de strategie van
de industrie.
Al jaren voert de industrie die de commerciële toepassingen van deze technologie op de
markt brengt een PR-campagne om de gezondheidseffecten te ontkennen of te
bagatelliseren door misleidende of verdraaide feiten te presenteren en andere feiten
onbenoemd laat.
Ook is er een actieve strategie ontwikkeld tegen mensen die kritiek hebben of
gezondheidsklachten ondervinden.
De houding van de Commissie EMV past uitstekend bij deze laakbare methodes. De
commissie draagt dan ook volledige verantwoordelijkheid voor het feit dat bijvoorbeeld
een zwangere vrouw met een draadloos verbonden laptop op schoot met haar
vriendinnen skyped, niet beseffende dat de foetus aan microgolfstraling wordt
blootgesteld, ouders een draadloze babyfoon met een bereik van 2,5 km in het wiegje
van hun baby hangen, scholen massaal worden voorzien van WiFi-routers en het
gebruik van draadloze tablets wordt gestimuleerd, zendmasten voor mobiele
apparatuur worden geïnstalleerd op daken van ziekenhuizen en bejaardenflats, woningappartementen en kerken.
Een goede voorlichting aan de bevolking kan dergelijke wantoestanden voorkomen.
In een aantal landen is men inmiddels begonnen met het terugdringen van deze
technologie middels het Voorzorgsbeginsel dan wel het ALARA-principe. Wat doet ons
land?
De stijging van de kosten van de gezondheidszorg in Nederland zijn een heikel punt.
Wanneer de status quo met betrekking tot de industrie en haar kwalijke emissies niet
verandert zullen deze kosten ongetwijfeld hoger worden, we kennen de kwalijke
gevolgen inmiddels van de invloed van tabaksindustrie...
Een tijdig ingrijpen is dan ook gewenst.
***
WIT NEDERLAND
Niet alleen voor witte zones, maar ook een WIT NEDERLAND.
***
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Hype
We maken ons zelf ziek. Pas een volgende generatie is het pas echt duidelijk wat het
effect voor gevolgen heeft op onze gezondheid.
Stop Straling - gewoon weer bedraad.
Als ik tien minuten mobiel bel, heb ik een uur hoofdpijn. We beschadigen onze hersenen
en zeker die van onze kinderen, die meedoen met elke hype.
***
Waar ben ik veilig?
Ik heb nu bijna een jaar fysieke klachten van elektromagnetische straling. En wel
zodanig dat ik wil verhuizen, maar niet weet waarheen. Opeens zag ik in, dat het van de
zotte is dat ik zoveel moet doen en bekostigen om me ergens veilig te kunnen voelen
hier in Nederland. Ik weet nu dat ik niet de enige ben. Ben blij via een arts te horen over
deze 'witte zones'. Ik wil ermee naar advocaat Spong. Het moet in de publiciteit gebracht
worden. Ik wil ook dat Frans Timmermans in de Europese Commissie normen gaat
stellen en zodoende Nederland gaat beteugelen in de veel te sterke draadloze signalen.
Ieder huis heeft zowat een zendmast die uitstraalt over de buurt. Als buur ben je dan de
dupe. En hier vlak bij me staat op de kerktoren een UMTS mast. Mijn klachten nemen
steeds toe, met name hart- en longklachten. Ik kan niet meer.
***
Accu opladen
Hiermee ondersteun ik de petitie voor het behoud van witte zones.
Al jaren heb ik te dealen met een overgevoeligheid voor straling. Deze witte zones zijn
nodig om de accu weer op te kunnen laden.
***
Witte plek weg
Ik heb zo genoten van de witte plek tussen Veenendaal en Arnhem, op de Veluwe.
Wat verdrietig dat die gedicht is.
***
(R)overheid
De macht van het geld, ofwel de macht van de multinationals, de (r)overheid/-heden en
de banken, allemaal belanghebbenden en zeker ook de zorgverzekeraars samen met Big
Pharma
***
Voorzorgsbeginsel
De Gezondheidsraad en de regering zouden zich aan het VOORZORGBEGINSEL moeten
houden: bij een redelijk vermoeden van schade, ook al is deze schade nog niet definitief
bewezen, dienen maatregelen genomen te worden om de schade te beperken.
***
Hoogste tijd
Zo’n veertien jaar geleden hoorde ik voor het eerst een ‘brom’. Ik had nooit last van mijn
oren gehad en nooit oorpijn. Ik kreeg ook slikklachten. Mijn gehoor ging achteruit. Ik
begreep niet hoe het kwam tot ik iemand tegenkwam die al jarenlang probeerde om de
zendmast uit zijn buurt weg te krijgen. Veel mensen hadden er last van in het straatje
waar hij woonde en de laatste jaren waren twaalf vrouwen overleden aan kanker (man
naar het werk en vrouw vaak thuis). Zijn zoon had ook kanker gekregen en wou weg.
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Veel mensen in de buurt hadden oor- en andere klachten, zei hij.
Nu begreep ik waar mijn klachten van kwamen. In mijn huis word ik duizelig en buiten
verergeren mijn klachten. Ik heb nu heel veel gezondheidsklachten waarmee ik ten
einde raad naar mijn dokter ben gegaan die er ook geen raad mee weet. Sinds een
maand of drie is de 4gigabite in gebruik genomen, mijn hart is op hol geslagen, ik weet
niet meer waar ik het zoeken moet. Mijn huisarts kan niets voor mij doen en is echter
wel bekend met het onderwerp elektrosmog en het ziekmakend effect op mens, dier en
natuur.
Mijn hondje heeft al een paar maal een fikse oorontsteking bijt vaak op pootjes en
gewrichten van de stress. Als mijn kleinkind hier logeert krijgt ze eczeem, weer
thuisgekomen verdwijnt het.
De aller allerhoogste tijd om voor mij en vele lotgenoten ‘vrije’ leefbare plaatsen te
creëren.
Ik ben verplicht om heel mijn huis in te pakken in een soort van gaas en koolstofverf e.d.
wat mij kapitalen gaat kosten, die ik niet heb. Het is mens- en dier onterend. Ik spreek
degene aan die macht uitoefenen op mijn mensenrechten. Ik heb recht op ontspanning,
rust, nachtrust, ontspannen wandelen in de natuur etc. Er moeten witte zones komen
voor elektrogevoeligen.
Wij moeten gehoord en serieus genomen worden. NU, het is de hoogste tijd.
***
Vier personen in één huis
Hier vier personen in één huishouding ernstig ziek door straling.
***
Geen controle op zendamateurs
Naast alle gangbare bronnen van elektromagnetische straling moet bovendien aandacht
komen voor zendamateurs. Daarvan zijn er duizenden in ons land, vaak in
dichtbebouwd stedelijk milieu en met een veelvoud aan buren die ongevraagd worden
blootgesteld aan de elektromagnetische velden die zij produceren. Voor zover er al
bevolkingsonderzoek plaatsvindt op dit terrein, blijven zendamateurs geheel buiten
beeld.
Dat je radio kraakt, het toerental van je platenspeler op en neer gaat en je telefoon wordt
gestoord, is tot daar aan toe. Maar niet te tolereren is, dat o.a. ledematen spastisch gaan
uitslaan, er tintelende stroompjes door je lijf trekken, slaap- en hartritmestoringen
optreden, oren gaan tuiten en de peristaltiek van je darmen op hol slaat – enkel doordat
in het huis naast je deze hobby wordt uitgeoefend. Waarbij de zendamateur ongestraft
de regelgeving kan overtreden, want daar is geen enkele controle op.
Ik constateer bij de overheid – en nog het meest bij het Agentschap Telecom c.q.
Antennebureau, maar ook op gemeentelijk niveau – een flagrant gebrek aan handhaving.
Als buur van een radiozendamateur ben je in dit land letterlijk vogelvrij.
***
Technische voorzieningen
Graag ondersteunen wij uw initiatief, omdat veel mensen ziek worden door de straling
van draadloze communicatie (zendmasten, smartphones, wifi enz.) pleiten wij ook voor
het behoud van de paar ‘witte (stralingsarme) zones’ die er nog in Nederland zijn.
Van dichtbij maken wij mee wat het betekent ziek te zijn/worden van een dergelijke
straling en wat voor technische voorzieningen er al niet nodig zijn om deze mensen te
beschermen tegen deze straling.
37

***
Zwerven door Nederland
De straling, veroorzaakt door de vele zendmasten op ongeveer 50 meter rondom mijn
woning, maken dat ik hier sinds 2008 niet meer kan verblijven, daarnaast de vele
apparatuur en smartphones van de omwonenden.
Vanaf die tijd zwerf ik door Nederland, heb dus geen vaste woonplek meer, vriendenfamiliecontact, bezigheden in de maatschappij kortom leven is onmogelijk geworden.
Het structurele onbegrip is bijna net zo erg als alle dagen en nachten gefolterd te
worden door straling.
En als maar te moeten uitleggen waarom je ergens niet aan mee kunt doen, niet op
uitnodigingen ingaat, geen lezingen, cursussen, werkzaamheden enz. kunt bijwonen. Je
vaste woonlasten gaan gewoon door terwijl je er geen gebruik van kunt maken.
Je nergens te kunnen terug trekken waar je je goed voelt, geen krant meer kunnen lezen
omdat je als maar onderweg bent of op straat.
Het is een schande en mensonterend, geen volwaardig lid meer te kunnen zijn in dit
leven en dat terwijl ik mij in de medische wereld meer dan dertig jaar heb ingezet voor
de belangen en de gezondheid van anderen.
***
WWW
Bij deze wens ik jullie petitie te ondersteunen voor een WereldWijdeWitte Zone!!
***
Elektrische stoel
Min naam is ...... , ik lijd ondraaglijke pijnen van huidzenuw verbranding bij LTE en UMTS
masten en bij smartphones die hun wifi of bluetooth aanhebben.
Vreselijke pijnen van shock golven van hete stroom door het lichaam.
In februari kwam G3 en wist ik mij soms geen raad meer, met zonnig warm weer laad ik
veel te veel op. In juli kwam er LTE bij en het was warm weer. Je wilt alleen nog maar
dood. Vreselijk de straten waar veel hotspot is van Ziggo.
Je leeft als op een elektrische stoel. Ik leef nu ver weg van mijn lieve man, kinderen en
kleinkinderen, in een wagen op het platteland in Terwolde, weinig mensen dus weinig
mobiels en masten.
Mijn lieve man reist vanaf 2012 rond 30000 km om regelmatig bij mij te kunnen zijn.
Ik pleit voor een witte zone, in andere landen wordt er wel aan gewerkt.
Voor mij, verder een gezonde actieve vrouw rest alleen nog zelfmoord als er geen
uitkomst komt.
Niemand wil helpen.
***
Wat een goed initiatief!
***
Kanarie in de mijn
Het onbegrip van regulerende instanties voelt voor mij alsof ik de kanarie in de mijn
ben. De kanarie gaat dood door mijngas zodat de mijnwerkers kunnen vluchten voor het
giftige gas.
***
Leeftijd
Op grond van de peer-reviewed publicaties die U in Uw brief noemt ben ik zelfs van
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mening dat het aantal witte zones (drastisch) dient te worden uitgebreid!
Mijn leeftijd en gezondheid laten het helaas niet meer toe maar anders had ik dit land
allang de rug toegekeerd!
***
Naar buiten?
Wij willen niet steeds in ons huis verblijven dat grotendeels stralingsvrij is gemaakt. Ook
wij willen in Nederland naar buiten kunnen en verblijven in een stralingsarme ''witte
zone''. Wij moeten niet steeds, vluchten naar plekken over de grens.
Wij willen ook in Nederland naar buiten kunnen zonder last te hebben van straling, zoals
UMTS zenders en daarom steunen wij de actie ''witte (stralingsarme) zones''.
***
Opknappen
Via deze weg wil ik laten weten dat ik het belangrijk vind dat er plaatsen in Nederland
zijn waar geen tot weinig straling aanwezig is. Dit omdat ik in mijn omgeving heb gezien
hoe iemand kan opknappen als er geen stoorzenders aanwezig zijn.
***
Ziekmakende velden
Ik ondervind nu al op heel veel plekken hinder van de ziekmakende velden van
draadloze communicatie.
***
Asbest
Wifi (draadloze communicatie) en de daarbij behorende EM-velden zijn het asbest van
de 21e eeuw. Te lang hebben industrie en overheid de schadelijke gevolgen hiervan
veronachtzaamd omdat de ICT-industrie nu eenmaal een van de kurkjes is waarop onze
economie drijvende probeert te blijven. De gezondheid van vele burgers, EHSgevoeligen voorop, wordt daarvoor geofferd. Er is afdoende wetenschappelijk bewijs
voor de kwalijke gevolgen van EM-velden. Hoog tijd om vanuit Den Haag hier wat mee te
doen.
***
Gedeporteerd en nog steeds niet welkom
Wij wonen in Duitsland, noodgedwongen omdat de straling in Nederland mij teveel was
geworden. Het voelt alsof ik gedeporteerd ben. Naar een land en een plek waar ik
helemaal niet wil zijn. Gedeporteerd door de Nederlandse overheid die het niet de
moeite waard vindt om een stralingsvrije woonplek voor ons te organiseren.
Gedeporteerd en losgescheurd van familiale banden en van de Nederlandse
samenleving. Een leven in eenzaamheid. Mijn man werkt 4 dagen in Rotterdam, en kan
vanwege de afstand in zijn werkweek niet naar huis komen. Het doet mij veel verdriet
dat ik mijn dochter, schoonzoon en twee kleinkinderen zo weinig kan zien. Dat ligt niet
aan hen, maar de afstand is te groot om vaker te komen. Ik kan zelfs geen contacten in
Duitsland leggen omdat ik geen smartphones of dect-telefoons kan verdragen.
Eenzaamheid..... en ik moet maar zien hoe ik dat red. Ik ben academicus en
maatschappelijk werkster. De deportatie houdt ook uitsluiting van werk in. Het maakt
mij woest: geen sociaal leven, geen werk, geen mogelijkheid om Nederlands te spreken
en geen mogelijkheid om in mijn eigen land te leven. Een grove schending van mijn
burger- en mensenrechten, dat is wat hier aan de hand is. Welk een arrogantie hebben
de dames en heren politici om ons de toegang tot ons land te ontzeggen. Het recht op
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een menswaardig leven, zoals zij met hun leugenachtige mond bepleiten, geldt zeker
enkel voor henzelf? En toch eis ik een stralingsvrije woon- en werkplek op in Nederland.
En dat niet alleen voor mijzelf, maar ook voor al die anderen die ziek zijn van de
straling.
***
Verslaving
Het is verregaande waanzin, het is met de straling totaal losgeslagen. Mensen zijn
inmiddels verslaafd aan draadloze apparaten en willen het niet weten. Bij een verslaving
hoort ontkenning van je verslaving. Er zijn dezelfde fenomenen waar te nemen bij de
verslaving aan draadloze apparatuur als aan alcoholverslaving. Bijvoorbeeld ook dat
men het ten koste van de eigen gezondheid laat gaan, en niet gevoelig is voor feitelijke
informatie over de schadelijke effecten.
***
Wij juichen jullie actie toe!
Het is een drama, overal straling. Mijn man en ik worden er al vele jaren (dood)ziek van.
Niet omdat we geitenwollen-sokken zijn, maar omdat we al andere
gezondheidsproblemen hebben die de gevoeligheid voor die straling verhogen
(aantasting myeline-schedes van zenuwen, die daardoor gevoeliger worden).
En de overheid speelt stommetje, want die kent de gezondheidseffecten heel goed. Via
de 'geruststellende' fopspeen Gezondheidsraad wordt politiek en bevolking dom
gehouden. Of beter gezegd: willens en wetens ziek gemaakt. De politiek deint mee op de
'mystery machine' van overheid en providers. De telecom-branche brengt geld in het
laatje en moet gekoesterd worden. Over de rug van alle mensen die langzaam of sneller
ziek worden.
Nederland heeft de stralingsnormen van een bananenrepubliek en sluit haar ogen voor
de feiten!
En gaat nu ook nog de laatste witte gebieden onleefbaar maken voor stralingsvluchtelingen.
Wij waren net van plan te gaan verhuizen naar een van deze gebieden. De zoveelste
tegenvaller op rij.
***
Het wordt steeds erger
Graag ondersteun ik de actie voor het behoud van de witte zones en zou graag zien dat
de effecten van straling eindelijk eens serieus genomen gaan worden.
Ik wist dat ik gevoelig ben voor straling, en dat het belangrijk voor me is om goed te eten
en te slapen om normaal te kunnen functioneren.
Echter, met de komst van 4G, toename van wifi bij de buren en ook de slimme meters (ik
woon in appartementcomplex en vraag me af hoe lang ik hier nog kan blijven wonen.
voel me steeds minder prettig in mijn eigen huis) slaap ik nu sinds een maand of 4 zeer
oppervlakkig en kan ik alleen buitenshuis in de natuur ervaren dat mijn lichaam zich
werkelijk kan ontspannen.
Mijn lichaam voelt alsof het zich continu in een stress situatie bevindt, het maakt me
emotioneel instabiel en soms ronduit kwaad. Ik begin steeds beter te begrijpen hoe
mensen die werkelijk op de vlucht zijn voor straling zich moeten voelen. De onmacht in
een keuze of je wel of niet aan straling wilt blootstaan is moeilijk te accepteren.
Hoop dat hier snel een omslag in komt, zoals ooit ook met roken is gebeurd. Met het
grote verschil dat je daar wel zelf kon bepalen om je huis rookvrij te houden.....
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***
Waas over Nederland
Ik ben nu meerdere malen de grens over gegaan, en merk dat de straling in Eiffel,
Ardennen, en sowieso over de grens buiten Nederland veel lager is. Steeds als je terug
bent in Nederland lijkt het of je in een waas terecht komt. Dit heb ik al van meerdere
mensen gehoord. Het stralingsveld is en voelt letterlijk dicht aan. Ik hoop dat er mensen
wakker worden en voor de gezondheid van het volk gaan nadenken.
***
Digitenne mast
Wij wonen in Eindhoven vlakbij een digitenne mast .
Onze klachten zijn herkenbaar aan de klachten die jullie al aangaven, dochter van 18
heeft tintelingen in benen en voeten.
Ikzelf en mijn man hebben last van oorsuizen.
Slecht en onrustig slapen.
***
Stralingsvrij!
Het is begin maart 2010 als mijn lichaam zegt: “Ik kan niet meer, ik functioneer niet
meer, zo kan ik niet verder”. Op dat moment loop ik reeds jaren met ernstige
vermoeidheidsklachten, uitgeput ben ik, dag in dag uit. Daarnaast heb ik neurologische
en motorische klachten. Ik val geregeld flauw, ik kan niet tegen bepaalde
voedingsstoffen, heb vaak last van mijn buik en ook heb ik huidproblemen. Echter, er is
geen arts die mij kan vertellen wat de oorzaak is en dus ga ik door met mijn leven.
Duidelijk een tandje lager dan mijn 20-jarige leeftijdsgenoten en vaak ziek, zwak,
misselijk en moe.
Het is uitputtend om jaar in jaar uit zo moe te zijn, op een halve motor te draaien en geen
begrip te krijgen in je omgeving. Dit op een leeftijd waar ‘moe zijn’ meer staat voor
‘afhaken’ dan dat er daadwerkelijk wat aan de hand is. De jaren verstrijken en het
klachtenpatroon neemt toe. Tot ik op dat moment in 2010 huisgebonden word. Mijn
lichaam is op en alles is teveel. Lichamelijke inspanning, ik word er ziek van, televisie
kijken, ik word er ziek van, puzzelen.. na 2 minuten staren naar een scrabble bord word
ik in bed gelegd met een compleet overprikkeld centraal zenuwstelsel.
De diagnose ME/cvs wordt gesteld en die koers houd ik aan voor onderzoek en
behandeling. Ik bezoek verschillende artsen en start serieuze trajecten, maar ik zak
verder weg. Tot het moment dat mijn lichaam niets meer aan kan. Ik lig dan 24 uur per
dag in het donker op bed met enorme neurologische klachten en ik slaap niet. Licht en
geluid is mij teveel, ik kan vrijwel niet meer communiceren, geen bezoek meer
ontvangen, mijn hoofd ruist, gonst en bonst dag en nacht door, ik heb uitstralingspijn en
mijn voeten tintelen. Ik voel mij ziek tot in elke cel van mijn lichaam. Depressief ben ik
niet, maar dit houdt geen mens uit en dus komt het punt dat ik na 1½ jaar in die
toestand alleen nog maar kan zeggen: “Of er komt nu een oplossing, of dit is het einde
van het verhaal.” Ik kan niet meer, ik ben op van de pijn en mijn lijf houdt het niet langer
vol.
Op dat moment ben ik in behandeling bij een natuurgeneeskundig arts. Hij
diagnosticeert eerder in het traject al de ziekte van Lyme, een diagnose die in het
reguliere circuit over het hoofd is gezien en inmiddels ernstige vormen heeft
aangenomen. Hiervoor ben ik in behandeling. Echter, wanneer de behandeling niet door
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lijkt te zetten en mijn situatie verslechtert richten wij ons op mijn reactie om EMV’s,
zowel hoog als laagfrequent. Op dat moment heb ik géén idee wat dat inhoud.
Heel fijn is dat ik dan een week bij iemand kan verblijven die in een ‘stralingsvrij huis’
woont, om te ontdekken of het voor mij iets doet. Eigenlijk kan ik mijzelf niet
verplaatsen en dus wordt ik verplaatst door anderen. Een week later… totaal
onverwacht en overrompeld door het feit dat dit dus daadwerkelijk bestaat, zit ik
BUITEN!! In de tuin, in de zon en ik praat. Niet veel en niet lang, maar na 1½ jaar is er
een kentering in mijn situatie. En wat helemaal verbluffend is, is dat ik slaap!
Wat daarop volgde was een lange weg. Mijn herstel, na 15 jaar ziek en oververmoeid,
heeft veel voeten in de aarde. Het huis wordt direct stralingsvrij gemaakt en vanaf dat
moment ga ik vooruit. Mijn lichaam heeft een behoorlijke klap gehad, maar na hard een
behoorlijk revalidatie proces loop ik en fiets ik weer, ik lach en ik praat weer, ik dans en
geniet weer van het moois om mij heen. En dan te bedenken dat ik er bijna niet meer
was geweest.
Leven zonder straling blijft in deze maatschappij een uitdaging en niet waterdicht.
Steeds komen er nieuwe frequenties bij. Ik kan mij niet voorstellen dat ik de enige ben
die hier zo ziek van is geweest wetende dat 1 miljoen mensen in Nederland
onverklaarbare klachten hebben en men niet bewust is de impact ervan. Dit kan toch
niet waar zijn?! Dit mag niet waar zijn… Dit moet anders, ik wens mijn situatie en mijn
weg niemand toe.
***
Patiënt geeft dermatoloog informatie
Ik steun de actie voor het behoud van witte zones.
Ik weet dat ik elektrogevoelig ben, en mijd straling van mobiele
communicatieapparatuur zo veel mogelijk. Thuis hebben we niets draadloos, en hebben
we afschermmaterialen toegepast. Daarmee heb ik me tot nu toe aardig kunnen redden.
Overnachten in hotels is er voor ons niet meer bij: de kans is te groot dat er gratis wifi is
of zendmasten in de buurt zijn.
Eind oktober 2014 heb ik tweemaal ernstige rode uitslag en jeuk gekregen aan mijn
handen en nek. Beide keren na een bezoek aan een klooster in Valkenburg aan de Geul.
Beide keren door de huisarts behandeld met cortisonzalf, wat de uitslag en jeuk alleen
maar erger maakte. Uiteindelijk de klassieke 30 - pleisters test ondergaan bij de
dermatoloog in het ziekenhuis. Conclusie: eigenlijk nergens allergisch voor, wel
allergisch voor cortison. Het was het tweede allergie-geval dat de dermatoloog in zijn
dertigjarige loopbaan niet kon verklaren. Het eerste was dertig jaar geleden geweest, en
bleek bij onderzoek in het AZ Utrecht lichtallergie te zijn. Maar: rara wat kan dit met
Valkenburg aan de Geul te maken hebben ? Wat is daar zo bijzonder, wat is daar anders
dan elders in Zuid-Limburg waar wij 10 kilometer ten noorden van Valkenburg aan de
Geul wonen. Wel: in Valkenburg bevindt zich de radiozendmast Hulsberg, met
middengolf en ultrakortegolf ( = FM) uitzendingen, en natuurlijk het normale pakket
GSM, UMTS, etc. Het klooster bevindt zich op 2 kilometer afstand van de radiozendmast,
en er staan 2 GSM/UMTS masten op 1,5 km en 2 GSM/UMTS masten op 1 km afstand
vandaan. Verder nog mogelijk slechte spaarlampen in de kamer waar we verbleven. Een
cocktail aan straling. Daar wijt ik mijn verbrande huid aan.
Toen ik bij de dermatoloog opperde dat het wellicht strookte met de elektro-allergie
theorie van dermatoloog professor Olle Johansson, reageerde hij met herkenning. ''Die
heeft toch indertijd onderzoek gedaan naar rode huid en jeuk bij beeldschermwerkers
?''. Ik had twee artikelen van Olle Johansson uit 2000 en 2006 meegebracht die hij met
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interesse aanvaardde. ''Heeft Olle Johansson zijn theorie uitgebreid naar mobiele
communicatieapparatuur ? Interessant.'' De dermatoloog heeft naar ons en onze
huisarts gecommuniceerd dat straling inderdaad de oorzaak zou kunnen zijn, maar hij
kan het niet bewijzen.
Bijhouden vakliteratuur is belangrijk blijkt maar weer.
Ik ben nu, na 4 maanden aan het herstellen, zonder medicijnen en met gebruik van
huismiddeltjes van de drogist.
***
Hoeveel is een mens waard in dit land?
Ik lijd al twaalf jaar en de laatste vijf jaar enorm onder de toenemende stralingsbelasting
en kan mijn kamer niet meer uit door o.a. comorbiditeit, maar mijn moeder en mijn
broer een gezonde jonge man die jammer genoeg op de zuidas moet werken worden nu
ook ziek. Zelfs mijn vader lijkt last te hebben. Als dit beleid zo doorgaat, want vluchten
naar het buitenland kan om medische en financiële redenen niet, wordt dit mijn dood
aangezien mijn drie infecties niet meer reageren op therapie door de stralingsbelasting.
Twee zijn er al resistent en de derde zal volgen. Waar is Nederland mee bezig terwijl
andere landen het advies van de Raad van Europa en de erkenning van de WHO (met
ICD-10 DM diagnosecode en al) maatregelen nemen. Wordt men in Nederland vogelvrij?
Ik zal niet de eerste zijn die dit vermoedelijk niet overleeft en het probleem neemt
vooral onder kinderen, zieken en ouderen toe. Hoeveel is een mens waard in dit land? Ik
raak mijn onderkomen, mijn gezondheid, mijn licentie als zorgverlener en mijn familie
en vrienden kwijt. Of moeten er eerst economische gevolgen zijn door uitval van
arbeidskrachten? Men weet niet eens wat EHS is, laat staan dat men het bij zichzelf zou
herkennen. Ik moest er ook op gewezen worden en dacht eerlijk gezegd wat een onzin
terwijl er in de jaren 80 al gevallen waren vooral Lymegevallen zoals ik (29 jaar Lyme en
dus een beschadigd immuunsysteem en zenuwstelsel). Ik ben verguisd in kranten en op
Internet alleen omdat ik vertelde over wat mij overkwam in 2011, slechts één krant
vertelde de waarheid maar liet mijn comorbiditeit weg. Maar dat lijkt voor gezonden al
niet meer van belang te zijn, meer en meer mensen krijgen klachten. Maar het feit dat
mijn familie en vooral mijn broer (een gezonde man van 39) ziek worden, baart mij
ernstig zorgen. Ik hoor van 5-jarigen en baby's die klachten krijgen van kennissen. (...).
Zijn wij een kenniseconomie met de ogen dicht??? (...) Waar is de menselijke maat
gebleven in dit land?
***
Laakbaar en onverantwoord
Bij deze ondersteun ik deze oproep voor behoud stralingsarme (“witte”) zones in
Nederland.
Zelf heb ik nog geen problemen gerelateerd aan deze stralingsbelasting, voor zover mij
bekend, maar dat is van zeer ondergeschikt belang. In mijn omgeving heb ik wel de
gevolgen zien gebeuren, tot aan overlijden toe.
Ik acht het toestaan van dit stralingsniveau op een wereldomvattende schaal, gebaseerd
op sterk verouderde inzichten t.a.v. uitsluitend de thermische impact, bijzonder
onzorgvuldig en laakbaar voor een zichzelf respecterende overheid. Het getuigt van een
onverantwoord Nederlands bestuur, indien de vele bestaande peer-reviewed effectstudies veronachtzaamd worden.
Laten de aangeschreven Ministers, Fractievoorzitters en Kamerleden deze oproep ter
harte nemen.
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***
Fietsen in een stralingsarme omgeving
Wat me gisteren, zaterdag 7 maart 2015, is overkomen. Ik ben zomaar van mijn geloof
gevallen. Ik verkondig al jaren dat ik niet meer kan fietsen omdat ik me niet veilig voel
en soms, na enige honderden meters, de fiets niet meer vooruit kan krijgen omdat de
energie mij hiervoor ontbreekt.
Nu komt het: ik heb gisteren in het Nationaal Park ''De Hooge Veluwe'' tien kilometer
gefietst, zonder vermoeid te geraken. Conclusie: in een stralingsarme omgeving kan ik
normaal functioneren. De tegenstelling: als er iemand met een smartphone of tablet bij
ons binnenkomt, ben ik onmiddellijk bijna al mijn energie kwijt.
***
Waarschuwing: witte zone
Aan de rand van de witte zones een bordje met tekst zoals dat u nu een “witte zone”
binnengaat waar geen (telefoon) signaal aanwezig is en u geen 112 kunt bellen.
***
Beter slapen
In mijn praktijk zie ik regelmatig de negatieve gevolgen van straling. Kleine beperkingen
in straling, bv dect telefoon uit slaapkamer, geeft vaak al een verbetering van klachten.
Zoals de slaap.
***
Steun
Hallo lieve mensen ik steun deze actie tegen Elektro Magnetische Straling heb daar zelf
ook last van.
***
Parkietjes
Ondergetekenden steunen van harte deze actie.
De parkietjes van nu worden straks over 10 – 20 jaar gevolgd door meer mensen met
gezondheidsklachten zoals kanker e.d.
Wij moeten onze kinderen beschermen tegen te veel straling die, zoals de Volkskrant
van 9 maart in haar artikel getiteld “” nieuw draadloos asfalt nodig door files op digitale
snelweg”” onrustbarend toeneemt.
***
Opladen
Bij deze wil ik een dringend verzoek doen om de stralingsvrije zones te behouden.
Zelf heb ik ook last van de straling die vrijkomt bij o.a. zendmasten voor draadloze
communicatie en wifi-punten.
In eigen omgeving is het bijna onmogelijk me daarvoor af te schermen.
Het is dus heel prettig om af en toe in een omgeving met geen of weinig straling weer ‘op
te laden’.
***
Uit arbeidsproces
Ik ben zelf enorm gevoelig voor elektrostraling.
En weet van mensen die daar nog veel meer last van hebben.
Het geef mij extreme vermoeidheid, shocks in hoofd en lijf. Vakantie in witte zones doen
me erg goed. Thuis probeer ik zoveel mogelijk door draden te laten lopen, maar ik kom
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er niet om heen om wat door buren, bedrijven, gemeente en de regering gebeurt.
De ene mens is hier gevoeliger voor dan de ander. Mensen die niet zichtbaar zijn, al jaren
uit het arbeidsproces verdwenen, artsen die er geen kennis over hebben en er niets van
begrijpen. ik ben bang dat met de jaren de gevoeligheid van mensen zal groeien.
Behoud op z'n minst witte zones in dit land. Ik pleit voor witte wijken en zones in elke
gemeente.
***
Rekening houden
Zelf ken ik de klachten niet, maar ik zie deze wel bij anderen. Het belemmert goed
functioneren en welbevinden.
Je zult er maar last van hebben!
De communicatiemiddelen zijn niet meer tegen te houden, maar we kunnen wel
rekening houden met mensen die hier last van hebben.
Graag witte zones behouden dus!
***
De draad kwijt
Ik ondersteun volledig jullie actie om witte zones voor UMTS en andere HF straling te
creëren.
Het is ongelooflijk hoe gemakkelijk men is met “draadloos”. Men is inderdaad de draad
kwijt!
ALLE elektromagnetisme is van invloed op de levende natuur. Alleen de Gigaherz
straling is de meest energierijke en daardoor ook de meest ontregelende en zelfs
verwoestende straling op cellulair niveau. Er is al heel wat onderzoek gedaan die dit
uitwijst. Alleen: het is niet “in” om dit te accepteren. Je bent een melaatse als je hierover
begint in willekeurig welk gezelschap, zeker een gezelschap van technici of van
economen. Het moge duidelijk zijn waarom....
***
In camper zoeken naar stralingsarme plekken
Begin 2000 kwam er een zendmast tegenover mijn huis. Wij, mijn familie ik en sloegen
er geen acht op. Ik begon echter veel klachten te krijgen. Na een speurtocht van drie jaar
kwam ik erachter dat mijn klachten werden veroorzaakt door de zendmast. Ik kreeg
problemen met instanties, onder andere op het gebied van werk. Mijn loon werd
stopgezet omdat EHS niet erkend wordt. Het UWV dwong me te solliciteren. Terwijl mijn
collega’s duidelijk zagen dat het gezien mijn gezondheid – onder andere verbranding onmogelijk was te werken. Mijn werkgever vond dat, als ik kon solliciteren, ik ook bij
hem kon werken. Uiteindelijk kwam ik in de Ziektewet terecht maar met een te laag
bedrag, niet gebaseerd op mijn uren. Door de nijpende situatie was ik niet in staat voor
mijn rechten op te komen. Bovendien voelde ik me een eenling en voor gek verklaard.
Niemand geloofde me want het zou wel wat anders zijn. Mensen gingen me ook mijden.
Ik heb uiteindelijk een camper gekocht en noodgedwongen op zoek gegaan naar
stralingsarme plekken in Nederland. Ik kan niet met het OV reizen, ik kan nergens op
bezoek en mijn huwelijks- en gezinsleven heeft veel te lijden omdat ik niet meer gewoon
thuis kan wonen.
***
Noodgedwongen verhuisd
Mijn zus is ziek geworden van de straling en was hierdoor genoodzaakt te verhuizen
naar Gelderland, ver van haar familie en vrienden.
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Ik wil graag voor mijn zus en voor alle mensen die ziek worden van de straling mee
tekenen voor het behoud van witte (stralingsarme) zones.
***
Overspannen
Woon op 200 a 250 m(?) van umts mast. Buurman ene kant overleden aan kanker,
buurman achter op 56 j ook. Andere buurman gediagnostiseerd aan kanker. Ik ben
overspannen. Twee huizen verderop vrouw die o.a. zelfde spanningsverschijnselen heeft
als ik. Toeval? Zou graag een onderzoek opstarten. Zelf doen? Of weten jullie
wetenschappelijke onderzoekers met interesse?
Hebben jullie contact met tv i.v.m. voorafgaand aan witte zonesdebat in kamer?
Ik denk dat witte zones gemarket kunnen worden, zeer geliefd kunnen worden en dus v
economische waarde kunnen zijn. Wellicht dat regering dat wel een interessant
argument kan vinden?
***
Masten en buren
Ik sta achter jullie actie. Ik ben zelf EHS-er en ben twee keer binnen anderhalf jaar
verhuisd vanwege teveel straling van de omgeving; masten en buren. Het is erg moeilijk
een stralingsarme woonplek te vinden in Nederland.
Veel succes met jullie actie!
***
Informatiebrij
Behalve het aannemelijke gezondheidsaspect en het energiegebruiksaspect is er nog een
derde reden om zuinig te zijn met elektromagnetische toepassingen: zo langzamerhand
gaat deze draadloze informatiebrij zichzelf in de weg zitten, met toenemende traagheid,
storingen en andere onbetrouwbaarheid als gevolg.
Met vriendelijke groet,
K. huisarts
***
Meer stralingsvrije zones
Bereik van alarmdiensten is belangrijk, maar zolang er gerede twijfel bestaat over de
gezondheidsrisico's van elektromagnetische straling en zolang er mensen zijn die
aangeven last te hebben van deze straling, moet er ook met hen rekening worden
gehouden. In plaats van minder stralingsvrije zones, zou ik willen pleiten voor meer
stralingsvrije zones.
***
Ernstige EHS
Wij L.C.Th. van L., E.M. van L.-B. en N.A. van L. ondertekenen bij deze de petitie voor het
instellen van witte zones. Onze dochter en zus heeft ernstige EHS. Zo ernstig dat ze in dit
land nergens naartoe kan, dagelijks pijn lijdt en haar immuunsysteem niet in staat is
tegen levensbedreigende infecties te vechten. Ze is daardoor in levensgevaar, en heeft
zelf (...) al ondertekend. Als ouders lijden wij mee en hebben we ons huis te koop moeten
zetten en aan moeten passen. Ons leven is niet meer wat het geweest is, zeker voor onze
dochter maar ook voor onszelf. Bijna waren wij het land ontvlucht maar onze dochter
heeft medische zorg nodig en wij zijn niet meer in staat nog langer voor haar te zorgen,
73 en 66 jaar oud. Ze heeft een plek nodig om te wonen en zorg te krijgen. In een schoon
gebied is ze meer zelfstandig, lijdt ze minder en zijn haar infecties beter te bestrijden en
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kan ze zich verplaatsen. Nu zijn wij niet alleen mantelzorgers maar voelen wij ons allen
gevangen in de situatie. K. leeft zelfs in één kamer al bijna 5 jaar. Ook N. onze zoon die in
Amsterdam werkt heeft de eerste verschijnselen van elektrohypersensitiviteit. Hij is
sterker en verder niet ziek maar hoe verder Nederland met de stralingsbelasting gaat
hoe meer we ons ook zorgen maken over hem. Twee kinderen ziek straks? Onze dochter
had een gouden toekomst in opleiding tot specialist en medio volgend jaar verliest ze
door te lang niet werken haar licentie en moet ze van een kleine WAO leven. Al ons geld
zit in afschermingsmaatregelen en behandeling. We kunnen niet anders dan vertrekken
en haar achter laten in de handen van wie??? Zelf probeert ze naar het buitenland te
komen zonder veel succes. (...)
Waar is Nederland mee bezig? Wilt u een epidemie onder de huidige jeugd die zijn
weerga niet kent? Dan bent u hard op weg!! Het zal niet blijven bij een klein aantal
mensen. De mens is niet op dit soort belasting gebouwd. Accepteer de petitie en
onderneem iets, volg het voorbeeld van andere Europese landen!!!
***
Ernstig gehandicapt
Een van mijn vriendinnen is ernstig gehandicapt door elektroallergie.
Zij is haar werk als zelfstandig beroepsbeoefenaar kwijtgeraakt, krijgt geen
arbeidsongeschiktheid-uitkering, heeft moeten verhuizen, kan haar kinderen niet
bezoeken, niet in een trein, niet in een moderne auto vol elektronica.
Ik zie hoe ziek zij kan zijn.
Dringend vraag ik uw aandacht voor dit probleem. Zolang wij niet weten dat er geen
gezondheidsrisico’s worden gelopen is het m.i. raadzaam een behoudend beleid te
voeren.
***
Onmogelijk om aan de samenleving deel te nemen
Graag ondersteunen wij uw brief Stop UMTS. Wij hebben al jaren problemen met alles
wat draadloos is. Klachten zijn pieptoon, hoofdpijn, duizeligheid, verkleuring huid, e.a.
Inmiddels heb wij dect-telefoon, wifi, etc. van de hand gedaan, verhuist naar het
platteland, en meer.
In het openbare leven komt steeds meer wifi. In de bus, trein, ziekenhuizen (????),
scholen, werkplek............... Het wordt bijna onmogelijk om aan de samenleving deel te
nemen.
***
Moeten er op grote schaal doden vallen?
Ook ik steun de actie voor het behoud van witte- stralingsarme (vrij)- zones.
Het is echt niet nodig dat er overal maar 4g beschikbaar is. 20 jaar geleden bestond er
amper iets van draadloze technologie voor de gewone mens. Toen overleefden wij toch
ook gewoon prima?
Men gebruikt de telefoontjes 99% van de tijd enkel voor onzin zoals social media.
Stop de straling! Het brengt schade aan!!
Moeten er op grote schaal doden vallen voordat we actie gaan ondernemen?
***
Tegengeluid
Hoe meer tegengeluid hoe beter, en misschien kan ik nog wat langer in Nederland
blijven.
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***
Hooggevoelig
Ik ben hooggevoelig en heb geen zgn. ''wetenschappelijke ''bewijzen nodig om te voelen
en ervaren wat de subtiele trillingen kunnen veroorzaken.
Het is een eindeloze, zinloze strijd van ''wetenschappers'' tegenover mensen die hier
voor gevoelig zijn.
***
Waarom zoveel kanker en tumoren?
Ook ik ondervind véél lichamelijk en geestelijk ''ongemak'' van straling, dus het
behouden van de witte zones is zeer belangrijk.
Het liefst zie ik: het terug draaien van die ziekmakende elektromagnetische straling.
Waarom hebben mensen zoveel kanker en tumoren ??
Alleen al ons voedsel bevat zeer veel kankerverwekkende stoffen, de lucht die wij
inademen is vervuild, de bodem is zwaar verontreinigd en in deze ''vluchtige wereld''
waar alles en iedereen snel moet leven wordt nog eens zwaar vervuild met elektrosmog.
Zelfs in je eigen huis ben je niet veilig, ook al doe je zelf er van alles aan, de buren hebben
alles draadloos en het ''straalt'' dag in dag uit, bah.
Op je werk en zelfs buiten nergens ben je meer stralingsvrij.
STOP dus deze waanzin !!!
***
Sinds tien jaar gevoelig
Sinds een jaar of 10 merk ik dat ik erg gevoelig ben voor straling van met name
draadloze zend/ontvang apparatuur. Dit uit zich bij mij o.a. in de vorm van hoofdpijn en
misselijkheid.
Ik zou graag willen dat ik meer mogelijkheden had om niet ongewenst blootgesteld te
worden aan dergelijke straling.
Alleen al in mijn huis kan ik 5 wifi netwerken ontvangen van buren.
Tel hierbij op de grote hoeveelheid mobiele telefoonnetwerken waar ik ongevraagd en
vooral ook ongewild in rond moet lopen.
Ik wil graag zelf kunnen kiezen aan welke schadelijke elementen ik mezelf bloot wil
stellen.
***
4G zenders bij school
Recentelijk zijn op de seniorenflat naast onze middelbare school alle umts-zenders
vervangen, door, naar ik aanneem, 4G-zenders. De seniorenflat staat op ca. 50 meter
afstand van onze school. In de directe nabijheid van onze middelbare school bevinden
zich ook twee basis-/kleuterscholen. Nadat ik mij enigszins heb verdiept in het
onderwerp elektromagnetische straling, ben ik mij zorgen gaan maken over deze
krachtige zenders op zo'n kleine afstand van deze onderwijsinstellingen; in de
klaslokalen waarin ik dagelijks werk, zijn sowieso al zo'n vijfentwintig mobiele telefoons
aanwezig (veel collega’s delen deze zorgen). Op onze school zitten veel kinderen van
kritische ouders. Ik denk dat het niet moeilijk is om veel handtekeningen te verzamelen
en de aandacht te vestigen op deze 4g/umts-masten. De vraag is alleen: tot wie kan ik
mijn protest tegen deze zenders het beste richten, de gemeente of de betreffende
telecombedrijven? Ik hoop van u te horen. Bij voorbaat dank!
***

48

Ziekmakende school
Onze zoon is 14 jaar en hij gaat sinds 2012 naar het de middelbare school (VWO). In
2013 krijgt hij op school gezondheidsklachten, zoals vermoeidheid,
concentratieproblemen en hoofdpijn. Thuis heeft hij er geen last van. Hij voetbalt drie
keer per week en dat gaat ook goed. Maar als hij op school zit worden de klachten erger.
Als hij in de buurt is van wifi-zenders is verergert de hoofdpijn. Zijn schoolprestaties
nemen zodanig af dat hij naar de Havo gaat. Uiteindelijk blijkt het de wifi te zijn waar hij
last van heeft. De school wil niet meewerken aan een meting. Met tussenkomst van de
Landelijke Klachtencommissie komt deze er wel. De school wil echter geen maatregelen
nemen om de EMV (elektromagnetische velden) te verminderen. Er lijkt ook grote angst
te bestaan voor de mogelijke consequenties als er wordt toegegeven dat het de EMV zijn
die de klachten veroorzaken. Wij maken ons zorgen over zijn toenemende gevoeligheid
en de (onomkeerbare) gezondheidsschade die op kan treden als onze zoon teveel wordt
blootgesteld aan EMV. Hij gaat op dit moment een aantal uren per week naar school en
zit verder grotendeels thuis in afwachting van de uitkomst van overleg tussen een groot
aantal partijen: wij als ouders, de schooldirectie, het samenwerkingsverband waar de
school onder valt in het kader van passend onderwijs - en dat beslissingsbevoegdheid
heeft in deze -, de leerplichtambtenaar en de begeleidende en adviserende organisaties
en personen zoals een kinderarts van het UMCG.
***
Stichting Medivera
Medivera pleit voor meer witte, stralingsvrije zones.
Het aantal chronisch zieken stijgt schrikbarend en ook de diversiteit en complexiteit van
onverklaarde chronische aandoeningen is onacceptabel.
Veel van onze leden/donateurs klagen over last van straling, met name diegenen die
immobiel zijn. De klachten verminderen als zij een poos in een minder belaste omgeving
verblijven.
Stichting Medivera CVS/ME-Patientenbelangen
***
Geen kant op
Wij hebben in onze vriendenkring iemand die ontzettend lijdt onder de straling. Naast
het behoud van de witte zones zou het van belang zijn om in iedere stad een aantal
stralingsvrije huizen te bouwen. Want deze mensen kunnen nu geen kant op.
***
Sinds 1998 gevoelig
Ik ben sinds 1998 gevoelig voor EMF-straling. Begonnen met straling van computers
met snelle intel-processors. Direct daarna veel last van mobiele telefoon. Ik werkte bij
met ministerie van EZ toen mijn klachten begonnen. Als systeembeheerder zat ik de hele
dag achter de p.c. Ik ben in 1999 ontslagen, als zijnde ongeschikt voor de functie. Heb
gelukkig nog een aantal jaren wachtgeld gekregen, maar daarna ben ik in de bijstand
gekomen.
Financieel en maatschappelijk heeft het veel gevolgen als de gevoelig bent voor straling.
In 2009 heeft de Europese Cie. een regel aangenomen dat mensen die gevoelig zijn,
beschouwd dienen te worden als arbeidsgehandicapt.
Nederland loopt zwaar achter in voorzorgsmaatregelen in vergelijking met andere
landen. Economisch belang gaat hier altijd voor. Toen de zendmasten werden uitgerold
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had minister president hr. Balkenende alleen maar dollartekens in zijn ogen. Hij wilde
geen gezeur was zijn commentaar. (na mij de zondvloed)
***
Zorg betaalbaar?
Het is voor mensen die gevoelig zijn voor straling belangrijk dat er stralingvrije zones
bestaan daarom hierbij de oproep om dit voor hen te realiseren. Straling is niet zonder
gevaar voor de gezondheid. Daarom is het belangrijk om straling waar mogelijk te
beperken. Het kan zelfs een manier zijn om de zorg betaalbaar te maken.
***
Tante ziek
Onze tante is ook ernstig ziek door straling, dus we juichen dit initiatief toe! Er moet een
leefbare plek komen voor deze mensen!
***
Niemand begrijpt
Ik ben heel blij dat er een initiatief genomen wordt, fantastisch voor deze stap.
Ik woon zelf in een woonwijk met regiotv, en 3 a 4 masten binnen een straal van 100
meter, waaronder UMTS, met daarbij een heel sterke zendmast van een zendamateur, 2
verdiepingen onder mij. De laatste persoon had de mast eerst op het dak gezet, boven
ons hoofd, na protesten, handtekeningakties en 2 rechtszaken, zijn wij in het gelijk
gesteld. Nu heb ik wederom heel veel last van de straling, zeker sinds deze nieuwere
mast enkele weken geleden is geplaatst door de benedenbuurman.
Klachten betreffen, slapeloosheid en onrustig slapen, chaotische energie, depressie, niet
kunnen concentreren en een zeer moeizaam en traag herstelproces na mijn operatie,
waarvan niemand begrijp hoe dat kan, (inclusief specialisten).
***
Praktijkvoorbeeld
Mijn vrouw kreeg last van prikkelingen, later van huiduitslag. Dat kwam een paar
maanden nadat een UMTSmast op 200 meter afstand was geplaatst. Huis laten
doormeten, één vd stralers stond precies op de zithoek gericht.
Toen zelf detector gekocht. Op basis van die acoustische signalen slaapkamer met
isolerende verf behandeld, ultra HR+ ramen laten inzetten, aluminium rolluiken
gemonteerd bij slaap- en zitkamer. Klachten verdwenen grotendeels, maar prikkelingen
kwamen terug als ze in de achtertuin aan het werk was.
Sinds een half jaar is de mast gedemonteerd, stralingsfunctie overgenomen door
installatie op ruim 1.5 km afstand - geen probleem meer, ook niet buiten!
Maar hoogfrequentstraling heeft natuurlijk geen enkele invloed op de 5% mensen die
daar zeer gevoelig voor zijn. Allemaal onzin, allemaal massa-hysterie. OF...???????
***
Grondrecht
Ook voor stralingsgevoelige mensen, moet het grondrecht van wonen in Nederland
mogelijk blijven.
***
Magnetron
Het word te gek, als ik mijn computer aanzet ontvang ik meer dan tien wifi kanalen.
Nog even en we wonen in een grote magnetron.
***
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Lid van Mens en Spirit
Ik noem mij Christen. voel me Democraat (niet in de zin van tirannie van de helft plus 1)
en doe een Appel op het CDA om de witte zones in stand te houden.
Vanuit Politiek vanuit het HART !
***
Kapster
M. heeft jaren last gehad van stekende pijn in haar linker bovenarm. Daarvoor is ze bij
de huisarts geweest en uiteindelijk door een specialist in het ziekenhuis grondig
onderzocht, er werd verwacht dat er hartproblemen waren. Conclusie: mevrouw er is
niets met u aan de hand. Het kwam er op neer dat ze maar moest leren leven met de pijn.
Toen ze hier eens over sprak bij haar kapster, kreeg ze de vraag terug: hebben jullie
elektrische apparaten en leidingen rondom en onder jullie bed? Het antwoord van M.
was natuurlijk: ja, wie heeft er nou geen elektrische wekker/radio en bedlampjes en de
daarvoor nodige snoeren op de slaapkamer. De kapster zei toen, doe dat allemaal eens
weg en zie wat er dan gebeurt. Zo gezegd, zo gedaan. Alles met elektriciteit uit de
slaapkamer gedaan. Het effect was dramatisch, namelijk binnen twee dagen was alle pijn
verdwenen! Inmiddels hebben we een netvrijschakelaar in het elektriciteitscircuit
ingebouwd, zodat alle straling op onze slaapkamer ook gegarandeerd verdwenen is als
de laatste stroomverbruiker is uitgeschakeld.
We kunnen nog meer voorbeelden van de negatieve effecten van elektromagnetische
straling op de gezondheid van Marion geven, maar we laten het er hierbij.
***
Idioten van het CDA
Zeven jaar achtereen was ik zelf anti-stralingactivist en deed ik de
kinderbeschermafdeling van Stichting Stralingsarm Nederland, waarbij we vaak
samenwerkten met StopUMTS. (...)
Momenteel ben ik geen activist meer maar help mensen (...). Ik ben zelf mijn gezin
kwijtgeraakt door de stralingterreur en vorig jaar beëindigde een goede vriend van me
Gertjan Leerink zijn leven dat door stralingsklachten ondraaglijk was geworden. Gertjan
was ook mijn collega bij Stichting Stralingsarm Nederland.
Ik weet niet precies hoe jullie deze actie vormgeven, maar uiteraard mijn volle steun
daarbij! Het is afschuwelijk dat de laatste plekjes Nederland die nog niet verziekt zijn nu
ook door die idioten van het CDA worden verpest, los van het feit dat dit onwettig
gebeurd, in strijd is met de internationale rechten van de mens, de aanbevelingen van de
EEA en Raad voor Europa en er minimaal 8300 wetenschappelijke rapporten bestaan
die de extreme schadelijkheid van straling aantoonden. Veel succes dus er mee!
***
Tien minuten bellen
Op dit moment kan ik niet langer dan 10 minuten telefoneren of op de laptop. Mijn
lichaam wordt dan gewoon ziek. Ik voel me duizelig, misselijk, tintelingen in mn handen
en armen, hoofdpijn, hitte-aanvallen, hart gaat overslaan enz. Ik heb dit sinds een paar
jaar of ik “vol” zit. We hebben al een dectfoon en eco wifi. Met de dectfoon kan ik ook
niet lang meer bellen. Wanneer ik te lang voor de tv zit en die staat niet echt vlakbij de
plek waar ik zit, krijg ik dezelfde verschijnselen. Een baan waarbij ik achter de pc moet
zitten, kan mijn lichaam niet meer aan.
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Wij hebben ons huis door laten meten om te kijken waar we het beste kunnen slapen.
Onze jongste kat heeft lymfeklier kanker gekregen, ook van de straling. ( dit wordt
meestal afgedaan als niet waar) Tevens hebben wij ons huis laten blokkeren voor de G4
straling en het gaat nu beter met de dieren en ons, iets minder oververmoeid.
***
Slimme meter
Het is net of je helemaal uit elkaar aan het trillen bent, lusteloosheid, slecht
slaappatroon, prikkelingen door het lijf, slecht kunnen concentreren, een
onverklaarbaar onrustig gevoel, duizelingen. Mijn kind wordt er ook enorm druk van. Ik
merk dat het ook veel in de nacht is, maar het is er altijd, de ene keer extremer dan de
andere keer.
Ze hadden bij ons een slimme meter geplaatst, ik had vanaf dat moment alleen maar
steken in mijn hoofd, heel vervelend, Gelukkig konden we het er weer uit laten halen en
de steken in mijn hoofd waren meteen verdwenen.
Wij zijn overgevoelige mensen en ervaren dit erg sterk en ervoor vluchten is onmogelijk
omdat het dwars door alles heen gaat. Dit kan gewoon niet meer, tijd dat gezondheid
weer voorop staat, het liefst helemaal geen straling meer door het hele land.
***
Huisarts, neuroloog, dermatoloog, oogarts, internist/endocrinoloog, bedrijfsarts
In november 2008 kreeg ik last met slapen. Ook ontstond er een rode vlek op mijn wang
die niet meer weg ging. Voor de huiduitslag kreeg ik een zalfje en voor het
slaapprobleem slaappillen. ‘s Nachts had ik tintelingen in mijn hoofd, maar onderzoek
wees uit dat er ogenschijnlijk niets mis was. Echter, de klachten en de vermoeidheid
verergerden. De huisarts verwees mij door naar de neuroloog. De neuroloog gaf aan dat
ik beter naar een dermatoloog kon gaan. Hij herkende in ieder geval niet de oorzaak van
de problemen. Ik kreeg melatonine tabletten omdat ik te weinig melatonine aanmaakte.
Op mijn werk merkte ik dat ik last kreeg van de spaarlampen. Volgens de dermatoloog
kon dit niet en ik kreeg een zalfje dat niet hielp. Ik werd ik erg ziek. Zo schommelde mijn
lichaamstemperatuur sterk over de hele dag, dat voelde erg naar. Ook had ik pijn in mijn
armen en benen. Het nare gevoel in mijn hoofd nam toe en ik sliep 's nachts niet zonder
slaappillen. Ik had last van spanning op het lichaam en een soort van spasme op mijn
spieren.
Voor mijn lichtgevoeligheid kwam ik bij de oogarts. Hij constateerde dat ik zeer goede
ogen had.
Ik kon nergens meer tegen en als ik buiten was geweest, zagen mijn handen blauw van
de kou.
Via de huisarts kwam ik bij een internist/endocrinoloog. Hij schonk serieuze aandacht
aan mijn klachten. Alles was op peil, maar ik had te weinig witte bloedlichaampjes. Na
twee weken waren de bloedwaarden beter maar ik was nog steeds ziek. Ik kreeg ook last
van de televisie en de computer kon ik niet langer verdragen. Mijn vrouw meldde mijn
klachten bij het meldpunt gezondheid en milieu. Via het meldpunt ontving ik een reactie
waar ik wel wat mee kon. Er was nog niet bekend dat mensen last hadden van
spaarlampen, maar mogelijk wel van andere stralingsbronnen. Ik woonde op korte
afstand van een grote zendmast (C2000, UMTS) en werkte zelf beroepsmatig met het
C2000 systeem.
Ik was zo ziek en werd totaal afhankelijk van de zorg van mijn familie.
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Bij de bedrijfsarts gaf ik aan dat ik graag een onderzoek had op mijn werkplek en bij mij
thuis. Via de stichting EHS (Elektro Hypersensitiviteit) kwam ik aan het bedrijf
Electrosense dat bij mij thuis en op mijn werk een onderzoek naar straling verrichtte.
Zowel bij mij thuis als ook op mijn werk werden echter de Nederlandse normen die
gelden voor de verschillende straling, niet overschreden.
Ik probeerde te slapen in verschillende slaapkamers en in de badkamer, maar dat hielp
niet.
Ik kreeg een hele nare prikkeling over het hele lichaam en het was alsof mijn lichaam en
hoofd in brand stonden. Op advies ging ik in een caravan op een natuurcamping staan in
Harfsen. Ik maakte er geen gebruik van de stroomvoorziening en ik stond zo veel
mogelijk in de schaduw. De dichtstbijzijnde zendmast was op enkele kilometers afstand.
Ik vond het vreselijk dat ik, om aan de straling te ontkomen, op een camping te moest
leven en juist op het moment dat ik mij erg ziek voelde. Na ongeveer twee weken op de
camping werd het niet erger en werd ik stabiel zou je kunnen zeggen. De
ongecontroleerde beweging in mijn lichaam, die vaak heel goed zichtbaar waren,
werden langzaam minder.
Ik heb 5 weken op de camping doorgebracht. Gedurende die tijd hebben mijn vrouw en
ik besloten om ons huis te verkopen. In ons nieuwe huis kregen we aanpassingen d.m.v.
speciale koolstofverf uit Duitsland en netvrijschakelaars. Niets is nu nog draadloos.
Langzaam merk ik dat ik begin op te knappen. Zonder medicatie begin ik weer te slapen
en begin me beter te voelen. Ik kwam er achter dat straling mijn weerstand heeft
gebroken.
Dit alles heeft een enorme impact op mij en mijn gezin gehad. Van een gezonde,
hardwerkende man die een verantwoordelijke en zeer afwisselende baan had, werd ik
een soort van kluizenaar op een camping. Ver weg van alles en iedereen. Buiten de
lichamelijke gezondheidsklachten is het emotionele aspect van overgevoeligheid voor
straling enorm! In 2015 kan ik stellen dat ik weer volledig kan functioneren, doordat ik
alle draadloze verbindingen en sterke elektromagnetische straling zo veel mogelijk uit
de weg ga.
***
Vakantiepark of ziekenhuis?
Het is bittere noodzaak dat er een plek is waar mensen tot rust kunnen komen en
herstellen. Voor gezonde mensen bestaan deze plekken al, denk hierbij aan
vakantieparken. Voor zieke mensen bestaan deze plekken ook. Voor hen is het
ziekenhuis bedacht om beter te worden en te herstellen. Hoeveel des te meer is dit nodig
voor mensen die geen kant uit lijken te kunnen? Waar zelfs een vakantiepark of
ziekenhuis geen plek is waar ze kunnen herstellen en zelfs het tegendeel wordt
bewerkstelligd?
***
Schoolarts
Bij deze wil ik de actie voor behoud van witte stralingvrije zones ondersteunen. Vele
mensen zijn al zo ziek dat ze deze zones nodig hebben om te kunnen overleven.
Schoolarts in ruste
***
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Ja, natuurlijk
JA natuurlijk tekenen wij deze actie want mijn dochter en ik hebben elke dag de meest
vervelende lichamelijke bijwerkingen van straling.
***
Steeds meer slachtoffers
Toen mijn vrouw ongeveer 3 jaar geleden onderuit ging door een burn-out ging ik op
internet zoeken naar mogelijkheden om de klachten te verlichten. Daar ontdekte ik dat
de symptomen van een burn-out sterke overeenkomsten vertonen met klachten die
mensen hebben met overgevoeligheid voor elektromagnetische velden. Toen viel bij mij
het kwartje, want terugkijkend moest ik constateren dat ook mijn vrouw hypersensitief
is. Sindsdien worstelen we met de klachten en het feit dat je er zo weinig aan kunt doen.
Je kunt de oorzaak van de klachten die komen door de elektromagnetische straling niet
wegnemen. Ook kun je er niet voor uitwijken, want het is overal. Hoogstens kun je de
belasting iets verminderen door thuis de nodige maatregelen te nemen, maar dat heeft
ook zijn grenzen. Daar komt dan nog bij dat we al meer dan 20 jaar vlakbij (150 meter)
een hoge flat wonen waar een batterij aan zendmasten bovenop staat. Kortom, daar blijf
je niet fit en gezond bij. Verhuizen lukt nog steeds niet. Om mij heen zie ik steeds meer
slachtoffers van de straling. In mijn gezin, familie, bij vrienden, collega’s. Als ik hen daar
op wijs krijg ik onbegrip en soms zelfs heftige reacties. Logisch, want als je dit probleem
erkend, moet je je leven veranderen. Maar velen zijn verslaafd aan de draadloze
techniek. Verslaafd gemaakt door de omgeving; dat je erbij hoort als je altijd bereikbaar
bent, alle informatie volgt en erop reageert. Opgejut door de uiterst commerciële
providers van de mobile telefonie. Er wordt hier namelijk erg veel geld mee verdiend.
Wat mij enorm frustreert is dat de overheid dit probleem niet erkend. Terwijl je van de
volksvertegenwoordigers mag verwachten dat ze het volk beschermen doen ze dat niet
op dit punt. Als je dan gaat uitzoeken waarom, dan kom je erachter dat ze financieel
belang hebben bij het in stand houden van mobiele netwerken. Geld is dus belangrijker
dan het welzijn van de mensen die ze vertegenwoordigen. Dit kunnen ze echt niet
verkopen!
Daarom hoop ik dat er mensen in de politiek zijn die hun nek durven uitsteken en deze
problematiek aan de orde stellen. En dat er, om te beginnen, ruimte komt voor de
ernstige slachtoffers om te kunnen (over)leven.
***
Supergevoelig
Zelf supergevoelig voor straling, sta ik volledig achter het witte zones initiatief.
***
De pineut
Ik ben VOOR het behoud van stralingsvrije zones in Nederland. Ons land heeft de
hoogste stralingsbelasting per X oppervlakte van alle landen. Ik ben er van overtuigd dat
deze absurd onnodig hoge GSM/ UMTS stralingsbelasting heel veel gezondheidsmalheur
met zich meebrengt en nog gaat brengen.
Ik heb geen goed woord over voor de Nederlandse regering die de licenties aan de
hoogste bieders verkocht heeft en daarmee zijn gezag over alle verdere ontwikkelingen
verkwanseld heeft.
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Als je bloed aan je handen hebt is je autoriteit door het putje. Daarom is er ook geen
enkele wetgeving die de mobiele stralingsproviders in het gareel houdt. Dat is ook
onmogelijk als je er zelf tot over je oren aan verdiend hebt.
Dus wij burgers zijn weer eens de pineut.
***
Ziek
Ook in mijn praktijk ken ik ziektegevallen verband houdend met de straling van UMTS
masten.
Arts
***
Waarom?
-Waarom het negeren van 10.000-en onderzoeken die negatieve effecten aantonen van
RF-velden?
-Waarom het negeren van de vele wetenschappers die waarschuwen voor de grote
negatieve effecten? Zoals bijv.:
Dr. Martin Pall: die de uitwerking van RF-velden vergelijkt met de uitwerkingen die
gezien worden bij röntgenstraling.
Dr. George Carlo: die als hoofd van een onderzoeksteam (van ongeveer 200
onderzoekers) als één van de eerste (1995) de veiligheid van mobiele telefoons moest
onderzoeken en tot de conclusie kwam dat deze een kankerverwekkend effect kunnen
hebben. Dit komt met name door de digitale signalen die geïntegreerd zijn in het
telecommunicatiesignaal.
31 experts van het IARC welke radiofrequente velden indeelden in de categorie:
Mogelijk Kankerverwekkend
-Waarom het negeren van vele honderden personen in Nederland die aangeven grote
gezondheidsklachten te ervaren in de nabijheid van RF-stralingsbronnen?
-Waarom deze personen weg te zetten met een psychisch probleem terwijl er vele
onderzoeken zijn die bij mensen, dieren, planten.. negatieve effecten zien en deze de
ervaren gezondheidsklachten kunnen verklaren. (bij dieren en planten ook een
psychisch probleem?)
-Waarom personen met klachten negeren terwijl zij juist een inzicht kunnen geven in de
gezondheidsklachten die bij ieder mens nog kunnen gaan ontstaan?
-Waarom onvoldoende te monitoren of deze stralingsklachten onder de totale
bevolking scherp aan het toenemen zijn. Zoals: Slecht slapen, onrustig / gestrest gevoel,
burn-out verschijnselen, hartproblemen, verslechterd immuunsysteem (meer en langer
ziek), duizeligheid, concentratieproblemen, oor- en oogproblemen… ?
-Waarom zien vele personen in hun directe omgeving deze klachten sterk toenemen?
-Waarom vasthouden aan een veiligheidsnorm (ICNIRP) terwijl deze compleet
ongeschikt is om bescherming te bieden tegen biologische en lange termijn effecten
(langer dan 30minuten..)?
-Waarom blind uit te gaan van de adviezen van de Gezondheidsraad terwijl leden
hiervan een duidelijk belangenverstrengeling hebben met andere (industriegerelateerde) instanties. Bijv. dhr. Eric van Rongen?
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-Waarom niet het inzicht te hebben dat het lichaam een complex elektrisch en
magnetisch systeem is welke door RF-velden in hoge mate verstoord kan worden?
-Waarom het alsmaar faciliteren van al snellere draadloze toepassingen zonder enige
veiligheidscontrole. En hierdoor al meer de grenzen op te zoeken van de weerbaarheid
van het menselijk lichaam. Waar mogelijke nieuwe ontwikkelingen als de Terahertzfrequenties een veelvoud aan schadelijke effecten kunnen hebben dan de nu bestaande
technieken?
-Waarom het op het spel zetten van de gezondheid van miljoenen mensen met name
die van jongeren, kinderen en baby’s?.
-Waarom nu niet reageren nu de uitwerking op de gezondheid nog binnen de perken
kan blijven terwijl als men nog een aantal jaren wacht de gezondheidsschade
onherstelbaar kan zijn?
Maak een begin met het behouden en ontwikkelen van stralingsarme gebieden in
Nederland!
***
Broodnodig
Ik steun de actie om het behoud van witte zones. Broodnodig, niet alleen voor mezelf,
maar zeker ook voor m'n kinderen, die bijna allen hinder ondervinden van straling.
***
Schiphol
Omdat ik mijn jarige kleinkind in Engeland heb opgezocht moest ik de laatste dagen
enige uren op Schiphol en Gatwick doorbrengen. Dit keer gewapend met mijn Cornet
stralingsmeter. Ik schrok echt van de waarden die ik in heel Schiphol inclusief de
lopende banden mat. Vaak meer dan 30 mW/m2!
Op Gatwick was dat lang niet zo erg: zo rond de 1 mW/m2. Ik heb toen de volgende tekst
als klacht ingediend bij Schiphol. Benieuwd wat het antwoord gaat zijn.
De Wi-Fi straling is ongehoord sterk m.n. in de wachtruimtes (wel 46 milliwatt per
vierkante meter). Ik krijg daar ondraaglijke pijnen van en vele elektrosensitieven met
mij. Mijn klacht is dat er geen stralingsarme ruimte is waar elektrosensitieven (die
meestal nog veel ernstiger symptomen ervaren als ondergetekende) kunnen verblijven.
Zo moest ik gisteren heel lang wachten in een grote groep smartphone gebruikers, voor
de douane waarbij mijn pijn echt ondraaglijk werd en door de druk op mijn borst mijn
ademhaling belemmerd werd. Als er geen voorzieningen worden getroffen kan ik mij, en
zeker de nog veel ernstiger elektrosensitieven, niet meer met het vliegtuig verplaatsen
en worden elektrosensitieven daarmee uitgesloten van de luchtvaart en dat is wat mij
betreft discriminatie.
***
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3. Lijst met ondertekenaars (1625)
E-mail en/of woonadres van de ondertekenaars zijn bij StopUMTS bekend.
GWI: geen woonplaats ingevuld.
Eke Vriens

StopUMTS

Knegsel

Dr. Leendert Vriens

StopUMTS

Knegsel

Drs. ing. Jan v. Gils

NPS*

Rotterdam

Prof. dr. ir. Michiel Haas

NIBE*

Naarden

Dr. H. Schooneveld

Stichting EHS*

Wageningen

Peter van der Vleuten

EMS*

Nuenen

Marloes van Mensvoort

Verminder Elektrosmog

Den Bosch

Alja Hoeksema

Partij voor MenS en Spirit

Hoogland

P. Sweelssen

CPLD*

Ermelo

Geert Snip

Emmen

Hélène Vercammen

Budel

Drs. Martine Vriens

Knegsel

Drs. B. de Jong, Ned. 'ontvlucht' wegens te hoge stralingswaarden

Frankrijk

Charles Claessens

Breda

Peter Bevers

Uden

Henriette van der Wiel

Alphen a/d Rijn

Els van Wesemael

GWI

John Jaarsveld

GWI

Sylvia Slegers

Huizen ('t Gooi)

Mw. Y.A. Siem

Huizen

Ellen Harmsma

Amsterdam

Theo Koster, studentenpastor

Nijmegen

Stan Verhagen

Schijndel

Ria Luttikhold-Lurvink, ‘stralingsvluchteling’

De Heurne (Aalten)

Alice Lentjes

Ruurlo

Peter Lentjes

Ruurlo

Irene de Waal

Amersfoort

Elly de Jager

Leusden

Freek van de Hengel

CPLD

Nijkerk

Dr. ir. Jan-Rutger Schrader

Dronten

Ing. Jan Hulsbos

Lisse

* NPS: Nationaal Platform Stralingsrisico’s
* NIBE: Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie
* EHS: Stichting ElektroHyperSensitiviteit
* EMS: Kennisplatform ElektroMagnetische Straling
* CPLD: Chronische Polymorfe Licht Dermatose
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Judith Versluis

GWI

Joyce Hoen

Ruurlo

Francis van Dijk

Arnhem

Marieke de Boo

Arnhem

Brigitte Lombert

Veldhoven

E.R. Jannes

Apeldoorn

Drs. Jos Timmer

Stichting EHS

Eelde

S. de Smit-Oostburg

Oostburg

Deborah Megens

Amsterdam

Gerard J. Oude Reimer

Hilversum

Carolien Schooneveld

Stichting EHS

Driebergen

Vincent Zijlstra

Breda

Marry van Huet

Schiedam

Charlotte Kamman

Loenen (GLD)

Riki Webbink

Ruurlo

M. Zinger

Groningen

A. Kruithof

Eindhoven

Jeroen Bodde

Waalre

Dr. Ineke Kienhorst

GWI

Prof. dr. Jan van den Bout

GWI

Roos Castricum

Huissen

Gertrude Arends

Stichting EHS

Waalre

Johan Kegel

Berkel en Rodenrijs

Nico Groot

Tiel

Anne Huiberts

Heeze

Egbert Huiberts

Heeze

Marcel Wiegersma

Eindhoven

Thilly van der Heeden

Cromvoirt

J. de Leeuw

Groningen

T. Takken

Eersel

Marcel Honsbeek, Ned. ‘ontvlucht’

Noorwegen

René Prins

Eindhoven

Theo de Beer

Tilburg

Tonny de Beer

Tilburg

Drs. Marja Geelhoed-Oorschot, Ned. ‘ontvlucht’

Duitsland (Eifel)

Jan Geelhoed

Duitsland (Eifel)

Suzanne Kezer

Stichting EHS

’s-Hertogenbosch

Kara Vriens

Eindhoven

Harry Peusens

Eindhoven

Ton van der Vorst

Knegsel

Erik Prins

Eindhoven
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J.E. van der Lans

Marienvelde

Chantal Halmans

Utrecht

Petra Vriens

Drunen

Rob Möhlmann

Uden

Elly Brouwer

Amsterdam

Helma Kuit

Naarden

Noortje Bouma

Bilthoven

Arjen Vonk

‘Hallum in actie’

Hallum

Erica Kruseman

GWI

Dirk Luttikhold

Utrecht

F. Fennema

Hallum

Bernadette Stumpel

Amsterdam

Mirjam Bout

Utrecht

Kees van Boxtel

Haarlem

Igor Snijders

Sittard

Maria van Tongeren

Zaanstad-Krommenie

Judith Jobse

Culemborg

Martijn Haan

Utrecht

Folke Nauta

Hilversum

Annette Schaap

GWI

Geert Wilkens

Gasselte

Liesbeth Adriaansens, huisarts

Breda

Tim van Orsouw

Amsterdam

Thomas Luttikhold

Utrecht

Anneke Oudshoorn

Montfoort

Tjitske Batema

Harkema

Haije Batema

Harkema

Jelle Batema

Harkema

Tjalling Batema

Harkema

Bianca Zandstra

Harkema

Klaas Batema

Harkema

Sytze Batema

Harkema

Fenne Houkema

Harkema

A. Damen

’s-Heerenberg

Anna Kroll-Muller

Amstelveen

Dineke Heinze-van der Meij

Zwolle

Gerrit Jacobs

Vorden

Emma Hofman

Amsterdam

Dieneke Parlevliet

Stichting EHS

Zierikzee

Ella v.d. Klundert

Oostkapelle

Jos Heerkens

Ossenisse
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Muriëlle Esveld

Assen

Elly Holzhaus

Amsterdam

Drs. Karen van Loon

Oss-Megen

Lex van Loon

Oss-Megen

Elaine van Loon

Oss-Megen

Cocky Nuchelmans

Halsteren

Ineke van Veen

Surhuisterveen

Ingeborg Nienhuis

Bergeijk

Jan Janszen

Nijkerkerveen

Saskia Beugel

Amsterdam

Martijn Kelder

De Meern

A.W. Prins

Oud-Beijerland

Kees Beerepoot

Deventer

Ir. Yvonne Sangen

Deventer

Rina Maranus-Faasse

Westkapelle

Frank Maranus

Westkapelle

Connie Vroegop

Heukelum

Vera Verhagen

Haarlem

J. van Nes

De Kwakel

Emile Prins

Plymouth

Dennis Raaphorst

Lansingerland

Dirk van Beek

Maastricht

Thomas Slieker

Tilburg

Walter van Elteren

Hilversum

Paul Mooren

Hillegom

Marieke v.d. Bos

Den Haag

Leonard Esser

Valkenswaard

Iuliana Silard

Valkenswaard

Babette Gijsen

GWI

Jan Roeckx

Leuven

Steven Boone

StralingsArmVlaanderen

België

Arie Ouwerkerk

Eindhoven

P.A.M. Raaphorst

Lansingerland

Arjen Witzel

StopUMTS

Heemskerk

Mw. Van der Lans-Kortenhoff

Marienvelde

David Van Delm

Steenokkerzeel Be

Nanne Scholtens

Ridderkerk

Peter Gerrist

CPLD

Wijchen

Henny Hulzebosch

Pesse

Marijke Verstege

’s-Hertogenbosch

Ellen Rijken

Cuijk
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Peter Gerrickens

´s-Hertogenbosch

Nils de Bruin

Liempde

Irene de Bruin

Liempde

Femke de Bruin

Liempde

Gonnie Bardoel

Gassel

Marjan Pul-Hendriks

Kraggenburg

Drs. J.A. van Iwaarden, arts

Nunspeet

Marc Fleureck

Sint-Lievens-Esse

Olaf Vlak

Bergen op Zoom

Wilma de Jong

Baarlo

P.J. Wever

Vught

Sanne Wilms

Dieren

R. Wernars

Rijpwetering

F.C.H. Weber

Landgraaf

Nico van Schaik

Valkenburg a/d Geul

Janneke Bazelmans

Herpt

A.M.W. Hendriksen

’s-Hertogenbosch

Henk de Bree

Goutum

N.A. Kouwen

Hilversum

Bertie Joan van Heuven

Leiden

Tonnie Luttikhold

De Heurne

Jacco Versluis

Eindhoven

Jacques Prop

Maastricht

Monique Prop

Maastricht

Marian Vrolijk

Stichting EHS

Duivendrecht

Helma Ballemans

Culemborg

Nico van Dongen

AHAUS, Duitsland

Annemarie van Dongen

AHAUS, Duitsland

Veltman

Bovenkarspel

Hans van Dam

Almelo

Jolanda van Dam
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Robin Heijblom

Emmen
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G.J. Muntinga

Eelde

Lennie Stappers

Hilversum

Mw. Hinke Tolman
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D. L. Woerman

Paterswolde

Marcel van Rijt

Doesburg

Connie van der Meijs

Stichting EHS

Tilburg

Klaus Hebius
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Ingrid Giele

Berghem
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Els van Gastel

Tilburg

Ellie Hendriks

Beuningen

Esther Reijerkerk

Bergen op Zoom

Wim Lacroix

Geulle

Marleen Lacroix

Geulle

Anja Klazen

Tilburg

Joop van Bijnen

Tilburg

D. Muntinga

Paterswolde

Edo Hulsebos

Waalre

A. Bouwman

Apeldoorn

Theo Hooijer

Voorthuizen

Annet Dekker
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Truus Hulsman
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Jessica Kofman

Laag-Keppel

Maarten Ariëns

Laag-Keppel

Theo Meijerink

Winterswijk

Hylke Hoekstra

Winterswijk

Ivar Kofman

Amsterdam

R. Schooneveld

Zwanenburg

Sandra Falkena

Eelde

Ger van den Hoek

Haarlem

Frans Hulsman

Spijkenisse

Frans Eenig

Goeree Overflakkee

Drs. Marjolijn van Kraaikamp

Heijen

Janine de Ruiter-Zijlker

Hilversum

Agaath Siemensma

Zorgvlied (Drenthe)

Henk de Moei

Utrecht

Hanneke Hoogerwerf

Laag Soeren

Rien Mertens

Rosmalen

Ineke van der Klaauw

Stichting EHS

Den Haag

Lindy de Witte

Zanddijk/Veere

Veronica von Brunner

Wassenaar

Bets de Kroes

Emmeloord

Teun Groeneveld

Poortugaal

Marijke Groeneveld

Poortugaal

Simone van der Lans

Zutphen

David van der Lans

Zutphen

Caroline Groeneveld

Rotterdam

Rien Kremers

Sint Oedenrode

Drs. Hendrik Jan Hummelen, arts

Ede

Pieter Hennipman

Amsterdam
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Marc Adil Kengen

Utrecht

Bertie Maessen

Gronsveld

Peter Monasso

GWI

Nel Kaandorp-Smit

Heiloo

Egbert Bonte

Putten

Inez Sanders

Amsterdam

Hetty Zonneveld Smit

Alkmaar

Janny Bonte-van der Vinne, ‘vluchteling’

Putten

Peter Kaandorp

Heiloo

Diana Pennink

Rotterdam

Caroline Hoogerwerf

Apeldoorn

Dick Samson

Terneuzen

Jan Vervloed

Zoetermeer

Rik Bodewes

Haarsteeg

S. Paalman

Belt-Schutsloot

J.M. de Raad

Rotterdam

L. Rooijakkers

Westervoort

Mw. M.T.P. Pol-Scheurink

Deventer

A. Pol

Deventer

L.K. Rodenhuis

Nieuw-Vennep

Piet van Berkum

Oosterwolde Fr.

Rika van Buijtenen

Castricum

Yvonne Schreuder

Apeldoorn

R.A. Zaat

Oldemarkt

Kees Spek

Stichting EHS

Winterswijk-Woold

Elly Spek

Winterswijk-Woold

Drs. A.J.A. van Griethuysen

Malden

Joke van Nes

De Kwakel

B. Muijres

Amsterdam

Johan Steevens

Veldhoven

Corina Steevens

Veldhoven

Hetty Kerkhof

Tilburg

Hanneke Koppen, ‘gevlucht’ naar stralingsarm

Duitsland (Eifel)

Ir. G. Olsder

Annen

Liesbeth Bijkerk

Eindhoven

Ellen Kaptein

Berkel en Rodenrijs

Mw. H. Linschoten

Rotterdam

Vincent Bogaart

Amsterdam

Aisha Smits

Assen

J.E.P. Doorduyn

Amsterdam

Alexandra Breuker

Tilburg
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Dolf Flinker

Peize

D.L. Woerman

Paterswolde

Meta Rook

Arnhem

M. Meijer

Markelo

Mischa Beekman-Mulder

Bussum

Petra Wilmsen
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Portugal

Marcel de Grijs

GWI
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Robert Zwier

Amsterdam

R.P. van der Boom

Stichting EHS

Hoofddorp

Corrielle van Vuuren
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Kees IJpelaar
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Henk Rotteveel

Winterswijk

Nico van Amstel, arts

Egmond aan den Hoef
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L. Gast

Eindhoven
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E. Bodewig
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T.M. van den Boer
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Ger Kroon
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Zwolle
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Jan van den Hurk
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Netty Geesink de Korte

Loon op Zand

Frides Laméris

Zuidlaren
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Tilburg

Patrick de Grijs, ‘gevlucht’ vanuit Hilversum naar

Veelerveen

Joke de Vries

Roermond

E.M. van Stipriaan

Veldhoven

Peter Berben

Lelystad

Wica de Geus

Lelystad

Wim Fleuren

Nijmegen
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D. Walters

Best

Petra Swart

Nieuw Vennep

Marijke de Jong

Amsterdam

R.C. Lescrauwaet

Naarden

Eric Busman, op de ‘vlucht’ in eigen land

Oisterwijk

Els Busman, op de ‘vlucht’ in eigen land

Oisterwijk

Anneke Neele

Eindhoven

Toon Beerens

Knegsel

Harmke Blijenberg

Amersfoort

Jolanda Stots

Elshof

Marian Weisbeek

Olst

Annemieke Heinst

Groesbeek

Margreet Grooteman

Purmerend

Aly Goedbloed, ‘stralingsvluchteling’ in Nederland sinds 2006

Bodegraven

Karla Witjens

Tilburg

Jeanette Kruger

Capelle aan den IJsel

Theo Rothuis

GWI

Frank Bonte

GWI

Jolanda van Dam

Almelo

Lucas de Groot

Renesse

Pieter Noest

Winterswijk

Marc Jünemann

Winterswijk

L.K.A. Zwaal-van Ast

Winterswijk

Rik Jansen

Winterswijk

W.A. te Winkel

Winterswijk

A.G.M. Spek

Lexmond

H. Blokland

Lexmond

P. den Besten

Lexmond

Lize Ardesch

Lexmond

W.A. Schinkel

Lexmond

H.J. Stolte

Aalten

L. Zondag

Lexmond

A. de Wit

Lexmond

Nel van Wijlen

Lexmond

Drs. A. Lincewicz

Leiden

Henk Heessen

Winterswijk

J. Terlouw-Middelkoop

Groot Ammen

B. van Surksum

Scherpenzeel

F. van Surksum

Scherpenzeel

Ben Bouleman

Winterswijk

Jean Jobses

Heerlen
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Marleen Kaptein

Culemborg

Jessica van Santen

Nieuw Vennep

Yoy Werdmüller von Elgg

Den Haag

Marieke van Dorst

Oirschot

A. Ottevanger

Baarn

Diny van der Vleuten

Nuenen

J. de Beijer

Berghem

A. van Zuijlen

Berghem

Nan van Biezen

Knegsel

Dave IJpma

Heemskerk

Wiet van Helmond

Vught

Lieske Coenen

Tilburg

Hughena Groenewege

Nijmegen

Wytze van der Zweep

GWI

Marieke Coenen

Tilburg

Koos Luijten

Klundert

Paul Boom

Hellevoetsluis

Bertien de Bruijn

Ede

Ton Arends

Waalre

Suzanne Janssen

Berg en Dal

Anne-Carine Henkelman

Amsterdam

Peter van Stiphout

Helmond

Marjolein van Stiphout

Helmond

E. v.d. Schaaf

Amsterdam

Aimee Bohncke

Amersfoort

Beppie van Ierland

Arnhem

Iris van Alebeek

Haarlem

Tini van Osch

Rosmalen

I. Sampers

Linne

Mirelle Goos

Hilversum

Mien van de Ven

Knegsel

Mariëtte Bruijsten

Zutphen

Nanny Verspuij

Doesburg

Jacqueline van Rein

Winterswijk-Kotten

Cathinka van der Pol

Zutphen

Alina van der Ploeg

Brummen

Theo van der Knaap

Honselersdijk

Ingrid Kramer

Almere en Warnsveld

Riet Wentink

Lichtenvoorde

Ton Sieben

Amsterdam

W. Kuus

Amsterdam
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Marli Huikeshoven

Haarlem

Merel Brandsma, homeopaat

Westerhoven

Chinta M.L. Koster

Lelystad

Fred Neelissen

Overveen

M. Boone

Uitgeest

Rianne van Tartwijk

Helvoirt

Walter van Gennep

Groningen

Marja Berkenbosch

Hoogeveen

Annette van der Steen

Uffelte

Mirjam ten Ham

Barneveld

Riette Janssen

Valkenburg aan de Geul

Bas de Wolf

Delft

Drs. J. ter Haar-Kruize

Gouda

Ewout Clotscher

Bergen NH

Marjolein Vermaas

Zutphen

Rob Ert

GWI

Ingrid van Canninghoven

Angerlo

Marije Keijzers

Gieten

Titus Smit

GWI

Marijke de Jong

Enkhuizen

A. Derks

Amsterdam

J. Holterman

Mariënheem

Jo Widlak

Knegsel

Marijn Widlak

Knegsel

Bram Veltum

Zaandam

Wim Beerens

Knegsel

Jeanne Beerens

Knegsel

Yvonne Kniest

GWI

Carla van Dord

GWI

F.A. Wiersma

Groningen

W. Smit

Boskoop

F.B. de Groot

Sneek

G.P. Muller

Sneek

Geert Wilkens

Gasselte

Hetty Buitelaar

Limmen

Drs. P. Struycken

Alkmaar

Jef Beerends

Almen

Drs. Cees Warmer

GWI

Marike Dijkstra

Alkmaar

J.M.R. de Raaij

Amsterdam

K. Steinbusch

Hulsberg
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Atie Hoeben-Heij

Gorinchem

C.J.M. Danklof

Budel

Jolanda Hendrickx

Munstergeleen

Theo Muller

Rozenburg

B. de Groot

GWI

Carin Kooijman

Oostvoorne

Bram van Beurden

GWI

Mieke Schoenmaker

Tilburg

Kittie Lemmens

Stein

Eleonora Acket-van Tuyll van Serooskerken

GWI

David Bloch

Eefde

Wiosna van Bon

Den Haag

E. Meinen

Winterswijk

Sat Atma Kaur Khlasa

Amsterdam

Hendrik Hakkenberg van Gaasbeek

Hoenderloo

Coen van der Kroon

GWI

Ella van de Klundert

Oostkapelle

Ineke Smit

Middelburg

Jean-Paul Kersten

Nuland

Rinus van Ravenstein

GWI

Adriana van der Plas-van der Lede

’s-Gravenpolder

Fred Vet

GWI

Tinie Vet

GWI

Sabine T.S. Park

Djakarta

Toos Bijl

Rotterdam

Barbara Konings

Apeldoorn

Yvonne van der Heide

Apeldoorn

Tine Vervaet

België (grensstreek)

Linda Nutma-Stolk

Hallum

Thea Boom

Hellevoetsluis

Kees v.d. Vuurst de Vries

Hapert

J. v.d. Vuurst de Vries

Hapert

Dennis Rietbergen

Bilthoven

Jan Swart

Eindhoven

Tjitske Schrale

Eindhoven

U. van Haeringen

Waalre

H. v.d. Mast

Knegsel

Hannie Lensink

Zutphen

Ynette Mulder-de Ronde

Emmen

Wim Stouwdam

GWI

Monika Schenk

Cuijk
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Thea te Dorsthorst

Lichtenvoorde

Derck Mekkering

Amsterdam

Anjes Heg

Oosterhout

Janneke Monshouwer

Bussum

Ineke de Vries

GWI

Victoria Womack

Utrecht

Anneke Bergshoeff-Balinge

GWI

Inge Voeten

Breda

Indra Visser

GWI

Louis Bervoets

Groningen

A. Versluis-van Wendel de Joode

Werkendam

Wanda Sluyter

Eindhoven

W.J.J.M. Wingen, biofysisch arts

Maastricht

Nico Westerman, arts

GWI

Marja Westerman-Pieroen, therapeut

GWI

F. Jeijsman-Bosch

GWI

B. Jeijsman

GWI

Marry van der Zon

Vriescheloo

Suzanna Spoelstra

Boxmeer

Chantal uit Purmerend

GWI

Kees Joosse

Eindhoven

Annemart Visser

Mierlo

Janneke ter Haar

Gouda

Mw. G. Gjaltema

Anna Paulowna

Richard Starmans, arts-acupuncturist.

Huis ter Heide

Janine Hoefnagels

GWI

Marnix Lamers

Doorn

Bert Vooijs, homeopaat

Eindhoven

Ajo van IJzeren

Helmond

Roger Crijns, antroposofisch en trignosofisch arts

Leidschendam

E. Perdok

Middenbeemster

Ruud Boukema, arts

Nieuwerkerk aan den IJssel

Yvonne Duinkerken

Woudenberg

Susanne Groeneveld

Bladel

Francisca Liem

Den Haag

C.C. Elferink

Nijmegen

Fenna Bastiaan-Net

Maarheeze

Joyce Berger
Jacques de Been

Roosendaal
Roosendaal

Jessika Volf

Bergeijk

Leonie Jansen

Arnhem
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Jerry Bosma

Zwolle

J. v. Leerdam

Ede

Demian Geerlings

Tilburg

Stan de Groot

Wijchen

H.J. De Haan

Oostvoorne

Juliette Kuiper

Wageningen

Vincent Bogaart

Amsterdam

Piet Groot

Duiven

Germaine Lebesque

Alkmaar

Walthera de Lepper

Knegsel

Marianne van den Brink-Smits

GWI

Cees van Dijk, raadslid LST gemeenteraad Tilburg

Tilburg

S. Sarah

Alkmaar

Martin Helm

GWI

Allegonda Jopse

Kapelle

Jack Fraanje

Kapelle

J.J. Jordaan

Veenendaal

Marie-Christine Klompenhouwer

Rotterdam

Jan Veerman

Knegsel

Hans van der Zouw

CPLD

Rhenen

Gerrit Jan Gerritsma, praktijk voor Integrale Geneeskunde

Lelystad

Prakash Madari, arts

Lelystad

Peter van Hoeve

Apeldoorn

Francine Hanse

GWI

Bernadette Rikkers

Broek in Waterland

Mirjam Duivenvoorden

Schellinkhout

E.J. de Rijk, arts integrale geneeskunde en homeopathie

Kampen

Marion van Hilten

Angerlo

Aleida Hendriks

Drempt

Willeke Mouw

Ederveen

W. van der Kooi

GWI

Ingrid Kesler

GWI

Michel de Sonnaville, algemeen arts, homeopathie

Apeldoorn

Bert Vriens

Schoorl

Jeannette Vriens

Schoorl

Kees Mouw

Ederveen

Simone Ardesch, arts

Amsterdam

Dr. H.F. Dankmeijer

Hilversum

Pieter Astro, arts voor alg. & biofysische geneeskunde

Luxwoude

Ans Blanckenborg-Hupkes

Oosterwolde

Maria Langeveld

Wageningen
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Pieter van ’t Verlaat

Sittard-Geleen

M. van den Bussche

Landgraaf

Arie Poot

Bergschenhoek

Anita de Laat

Vessem

Rob Heuvelink

GWI

Huub van Leeuwen

Knegsel

Hannie van Leeuwen

Knegsel

J.H.G. Peters

Weurt

Pankaja Bockholt

Garsthuizen

Annemieke van Dooren

Knegsel

Henk van Dooren

Knegsel

Arnold Becx

Knegsel

Jan Allein

en het team van ‘Beperk De Straling’

België

Annie Rijkers

Knegsel

M. Boogerd

Oss

Kitty Elders

Den Haag

Mieke Kroonen

Knegsel

Walter Kroonen

Knegsel

Micky Faas

Rijswijk

Philomeen van der Rijt

Knegsel

Marjolijn Vonk

Weert

Bert Vonk

Weert

Judy Knook

Bladel

Mieke Compeer

de Meern

Frans Compeer

de Meern

G.B.J. Halman

Raalte

Helen Korving

Rijswijk (ZH)

Dolly Bootsma

GWI

T. Bos

Oud Zuilen

Guido Jonkers

Haarlem

Edith van der Meulen

GWI

Hugo Menschaar

Knegsel

Mieke Menschaar

Knegsel

F. Bakker

Barendrecht

M. Weijma-Nijenhuis

Enschede

S. Weijma

Enschede

Margrete Vijlbrief

GWI

Michael Hollander

Oosterwolde

Jan van Ham

Knegsel

Riek van Ham

Knegsel

Peter Lucardie

Dussen
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Jolanda Laros

Tilburg

Rhea Rovers

Tilburg

W. v. Oirschot

Tilburg

Wim Siegenthaler

Tilburg

A.F. Siccama

Eindhoven

Van Gastel

Halsteren

Mw. van Gastel

Halsteren

L. Lommerse

Tilburg

Ron Dijkmeijer

Tilburg

E. Linkels

Tilburg

P. Linkels

Tilburg

M. Evers

Eindhoven

Nel Welvaart

Tilburg

Jeroen Cools

Tilburg

L. Hendriks

Tilburg

John v.d. Sande

Tilburg

M. Hermes

Tilburg

D. Köhler

Breda

Dariusz Fedczyszyn

Tilburg

Rietje Donselaar

Tilburg

R. Verhoeven-Koks

Goirle

Anke Vervoort

Olland

Naomie Beerens

Haaren

Gaby Beckers

Tilburg

Joris Hendriks

Tilburg

Hans Peters

GWI

Susanna Willis

GWI

Janny de Jong

Beverwijk

Peter Schaaper

Beverwijk

L. van Vliet

Tilburg

L. Philippo

Tilburg

Marc van der Boor

Tilburg

Daniel van Sandifort

Haaren

Van de Laar

Tilburg

Dorrit van de Voorde

Tilburg

Andrea van Dael

Tilburg

Angela van Bebber

Tilburg

Jos Peeters

Tilburg

J. Strobbe

Goirle

Sjef Marnette

Tilburg

Robert Blom

Tilburg
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J. van den Hengel

Nijkerk

Mario Hooijmans

’s-Hertogenbosch

Melanie van der Vlist

Ouddorp ZH

Mw C.J. Stolk

Breda

Riekie Ripke

GWI

Bas de Lange

Vught

Wim Kranendonk

Groesbeek

Ellen Kieven

GWI

Frans Klos

GWI

Hansje Klos

GWI

Marian Teurlings

GWI

Ayen Veldhuijsen

Baarn

Jenny Gottenbos

Driebergen-Rijsenburg

Ingrid Asuamah

Sprang-Capelle

Jeanine Scheurink

GWI

Ir. P. Veldhuijzen van Zanten

Zutphen

Nieke van der Hoff

Breda

Truus Kuipers

Veendam

Siska Weijma

Amersfoort

Jenny v.d. Waals

Tilburg

Edwin de Niet

Uden

Antonia Holthuizen

Tilburg

A. den Engelsen

Elst

Jan L. Jacobs

Goirle

Els J.A. Rutgers-de Kleijn

GWI

Mia v.d. Heijden

Knegsel

G. Groenen

Knegsel

T. Sleegers

Knegsel

C. Godfriedt

Hoorn (NH)

M.J. Berkenbosch

GWI

Drs. Loes de Jong

Beets

Gerda Beerens

Knegsel

Lammert Meijer

GWI

Sander Looijega

GWI

Walter v.d. Ven

Knegsel

Diederick Sprangers

Nijmegen

Corrie v.d. Heijden

Knegsel

Elza Boogaars

Knegsel

Martin de Visser

Spanbroek

M. Huijsmans

Dinteloord

Marion van der Heeden

Amsterdam
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Jopie Aerts

Tilburg

Evelien Kluijs

Tilburg

H.J.A. van de Ven

Hapert

Margerita Wilson

Leeuwarden

Piet-Jan van Rossum

Fijnaart

Daisy Quispel

Barendrecht

M. Overwater

GWI

Paul Roijmans

Bergeijk

Esther Roijmans

Bergeijk

Jeanne Gommers

Roosendaal

Annet van Dijk

GWI

Jan Bierman

Bergen op Zoom

Ria Bierman

Bergen op Zoom

Karina Vester

Naaldwijk

Nico van Diest

GWI

Mw. M. Legemaate

Roosendaal

Peggy Gruintjes

Haarlem

Guido van Overbeek

Amsterdam

Lilian Duivenvoorde

Almere

Kees van Buul

GWI

Bart Berger

Assen

Wiel van Daal

Haps

Tina Hulsebos Bosman

Kraggenburg

H. Stolk

Essen België

Mildred Steevensz

Den Haag

M.E. Kies

Eindhoven

Oscar Walraven

Den Bosch

Catrien Boudens

Roosendaal

Walter Rhee

Delft

Mw. Lottie Reekers-Hollander

Roosendaal

Ramon Louwes

Dieren

G. van Breda

Terwolde

Ignaz Stegeman

Rotterdam

Wijnand Hooikaas

Dordrecht

H. Bolck

Knegsel

Corry Bolck

Knegsel

M. Vermeulen

Amsterdam

M. Krediet

Amsterdam

N.M. Krekt

Schiedam

Aafke Pinedo

Alkmaar

Paulien Tigges

Zutphen
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M. Weerkamp

Langedijke

E. van de Kuilen

Voorthuizen

Marcel Lonnee Bosman

Zutphen

Anna Bruijn

Amsterdam

Silvia Belgraver

Haarlem

Francis Hagen

GWI

Melvin Lok

Zaandam

S. van der Tuijn

Nieuwegein

Ben Rijpkema

GWI

Olivier De Raedt

Schellebelle Be

Mija Hamers

Santpoort noord

M. Engels

Arnhem

G. Mattheus

Roosendaal

R. Brioul

Ophemert

Peter Fietje

Weert

M. Platte

Uithoorn

Rob Schijven

Middelburg

D. van Geenen

Werkendam

R. Overwater

De Ronde Venen

Eric Kokkelkoren

Middelaar

Rolf Hadderingh

Wageningen

Gerrie-An Verduijn

Wageningen

Henk Boogaard

Rilland

Willem van Ham

GWI

Mascha Ypey

Noordhorn

Joke van Os

GWI

Ike de Liefde-Troost

Ouderkerk aan de Amstel

Mw. C. Brons

GWI

Alex Smallegoor

Dalfsen

Drs. A. van Kuijen, bioloog

Leiderdorp

L. Kroon

Nieuw Vennep

Peter Blokhuis

Amersfoort

Mirza Joemman

Den Haag

T. Joemman

Den Haag

G. Heijkant

Oisterwijk

M. Joemman

Den Haag

C. S. Sadloe

Den Haag

M. Sadloe

Den Haag

A. Hussain

Den Haag

R. Nizamoeddin

Den Haag

H. Nizamoeddin

Den Haag
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M. F. Sadloe

Den Haag

M. Tataroglu

Den Haag

U. Tataroglu

Den Haag

K. Moella

Den Haag

M. Safi

Den Haag

Amber Bohncke

GWI

Arna van Daal

Haps

Mart Keuning

Zwolle

Saskia Veenswijk

Aalsmeer

Kitty Bijl

Amstelveen

Koen van Biesen

Zwitserland

Carolien Snaterse

Enschede

Margot Prins

Klijndijk

Ruud Prins

Klijndijk

Mevr. J.H. Worsteling

Heiligerlee Groningen

C. Troost

Sint Jansteen

N. Verweij-Swart

GWI

Chris Heijmans

Riethoven

Ton Baars

Houten

C.M. van der Linden

Heiloo

Ir. A. van IJperen

Heiloo

John Wiegersma

Schoonhoven

Rob Verboog

Werkhoven

Wally Verboog

Werkhoven

Philippe Elskens

GWI

Karine Schenkeveld

Rotterdam

Connie Roovers

Sint-Willebrord

Monique de Rooij

Oost-Souburg

F. Johann

Zandvoort

Pascal Verhoef

Baarn

Adriana Lageveen

Leeuwarden

B.M. Möllers

Egmond-Binnen

An de Bok

Rijswijk

Bert van Trigt

Capelle aan den IJssel

Jeanet van Trigt

Capelle aan den IJssel

Anouk ter Horst

Soest

Karin v.d. Bruggen

Berkel-Enschot

Annemiek v.d. Bruggen

Berkel-Enschot

Leo Haagmans

Elsloo

Shanoer Moens

Amsterdam

Nina v.d. Burgt

Uden
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Annette Driessen

Monnikendam

S. Soekhai

Den Haag

C. v.d. Ven

Uden

H. Wiersma

Krimpen aan de IJssel

L. Leenen

Capelle aan de IJssel

K. Postma

Beverwijk

K. Koldijk

Beverwijk

L. Mekkering

Putten

M. de Roode

Putten

Elize Mekkering

Putten

Melanie Goense

Volendam

Irene Sparron

Volendam

Marielle Marseille

Lisse

Annemieke ter Horst

Soest

R. Verstegen

Sevenum

K. Theisen

Huizen

W. Pijpers

Blitterswijck

N. Stoks

Tienray

V. Carapeta

Hoofddorp

M. Kluth

Den Haag

P. Swinkels

Neerpelt (B)

E. Calis

Wassenaar

Janny van ’t Zand

Meppel

Karin Veerman

Lemelerveld

H. Riemer

Naarden

A. Veldhuis

Naarden

B. Baardman

Bladel

D. Lodder

Driebergen

Zwiers

Nieuwegein

M. Büchler

Nieuwegein

Sahir Adsiz

Utrecht

Christina Protz

Heerenveen

Marian Wijers

Haarlem

Leon Wijers

Haarlem

Selam Parasiz

Tilburg

B. Blijleven

Amstelveen

J. Evers

Ede

A. Snel

Ede

M. Overberg

Scherpenzeel

F. Oosenbrugh

Scherpenzeel

H.F.M Tromp

GWI
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José van Geffen

Oss

W. Wagenvoort

Bathmen

A.H. Podt

Bathmen

P. van Kempen

Breda

C. Barbeau

Eindhoven

Korpershoek

Sprang Capelle

A. v.d. Scheer

Kwintsheul

H. v.d. Voort

Kwintsheul

F. Bouali

Ede

E. Smeekens

Baarle-Nassau

S. van Puyenbroek

GWI

C. v.d. Kerkhof

Someren

A. van Breemen

Doetinchem

Anneke Klok

Ermelo

Agnes Aben

GWI

Patricia Jansen

Veenendaal

E. Bonfrer

Den Haag

A. Nabuurs

Cuyk

Elize Aurik

Vianen

W. Lips

Etten-Leur

T. Lips

Etten-Leur

E. de Bonth

Drunen

S. Hillenaar

GWI

Simone Smit

Geldrop

Sacha v.d. Bosch

Geldrop

P. van Rooij

Deurne

L. Zaaijer

Lelystad

N. v.d. Meulen

GWI

J. Slabbekoorn

Lelystad

H. Batenburg

Boxtel

José Bouwmans

Deurne

J. van Leeuwen

Reeuwijk

L. van Leeuwen

Reeuwijk

Bas Batenburg

Boxtel

L. Alderliesten

Molenaarsgraaf

P. Alderliesten

Molenaarsgraaf

J. Hoeve

Utrecht

H. Vollebregt

Rijswijk

M. Moeliker

Rijswijk

A. Meesters

Kortenhoef

S. de Reus

GWI
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B. v.d. Burg

Soest

E. Sturkenboom

Amersfoort

A. Pul

Ermelo

G. Hoffman

Ermelo

A.E. van Houten

Rotterdam

G. Verklij

Zevenaar

I. Andriesse

Maasmechelen (B)

K. Bos

Utrecht

Engberts

Apeldoorn

Mieke Broem

Linschoten

Paula van Domburg

Alkmaar

Carine Cecilia

Den Haag

G. Lassche

Zuidwolde

A. Lassche

Zuidwolde

I. Moes-Jansen

Lelystad

M. Valkering

Heiloo

A. Vlasveld

Mol (B)

Marijke Vlasveld

Mol (B)

Nicole Kupers

Culemborg

P. Schneider

Dordrecht

Gerda de Mol

Bilthoven

E. van Pelt

Kamperland

E. Alcan

Amsterdam

C. Jansen

Culemborg

N. van Ommen

Voorthuizen

P. van Dorp

GWI

Thea v.d. Velde

GWI

F.M. ten Hoven

Amersfoort

Dana Kooistra

Amersfoort

Francine Hendriks

Blokzijl

H. van Ommeren

Renswoude

Saskia van der Graaf

Den Bosch

Ina v.d. Klundert

Zwijndrecht

M.L. Willemen

Tilburg

M. Husslage

Breda

Els Klok

Amsterdam

Lous Scheen

Egmond a/d zee

Thea Butter

Egmond a/d Hoef

J. Esses

GWI

S. v.d. Merendonk

Nijmegen

A. Metz-Slot

CPLD

Almere
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Carla Schoenmaker

CPLD

Wijchen

Theo van Bekkum

Ede

Rieteke Dane

Beusichem

Gisela Munscher

Beusichem

A. Eversdijk

De Meern

S. Jorissen

Ede

Martine Blijleven

Veenendaal

P. de Bruyn

Oudewater

C. Overvest

Montfoort

W.M. Goijert

Veenendaal

T.I.M. v.d. Wetering

Nijkerk

Balemans

Standdaarbuiten

Teun Verhoeven

Standdaarbuiten

J. Monchen

Bunnik

Jenny Sloof

Utrecht

Floor Cartens

Etten-Leur

K. Klein Obbink

Beetgumermolen

Hilary Copra

Den Haag

Herlene Copra

Den Haag

M. Matilda

Alphen a/d Rijn

J.C. Vermeer

Spijkenisse

G.J.P. Vermeer

Spijkenisse

A. v.d. Akker

Beverwijk

B. Verhoef

Beverwijk

A. Hendrikx

Schoonhoven

B. Dijkema

Hoogeveen

P. Veenstra

Leeuwarden

A. v.d. Sluys

Rotterdam

W. v.d. Sluys

Rotterdam

D. Boots

Huissen

T. van Zwaaij

Huissen

M. Veninga

Dordrecht

B. Roeloffs

Didam

N. Obbink

Doetichem

R. de Heyes

Naaldwijk

W. Oude Meilik

Almere

M. Wierbos

Ulft

J.H. Wierbos

Ulft

M. Cosemans

GWI

Mw. Asrut

Almere

Mw. Moenie

Almere
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R. Hoekstra

Apeldoorn

J. Jacobs

Veenendaal

H. Hendriks

Gemert

D. Hendriks

Handel

M. Hendriks

Handel

B. v.d. Vaart

Assendelft

Y. Zhang

Zoetermeer

K. v.d. Akker

Best

B. van de Loo

Best

Nelly Brok

Haaren

Jo Huigen

Oisterwijk

J. van der Kuyp

Tilburg

V. Weinberg

Utrecht

Veere van de Bilt

Culemborg

Fie Baar

Hendrik Ido Ambacht

P. Baar

Hendrik Ido Ambacht

Anna Vissers

Bloemendaal

Ans Schevers

Schalkwijk

Agatha van Emmerik

Schalkwijk

Anna Geelhoed

Bergen op Zoom

Leonie de Heus

Poortugaal

Karin Kerkvliet

Zoeterwoude

Mw. Kerkvliet

Zoeterwoude

S. de Fijter

GWI

N. Morgenstond

Hilversum

E.M. Vossenberg

Eindhoven

Louis Megens

Eindhoven

K. Schaepkens

GWI

L. van As

Dongen

P. Wesseling

Maassluis

K. Bocister

Maassluis

M. R. van Ruiven

Ridderkerk

N. van Ruiven

Ridderkerk

S. Rakké

Utrecht

B. Oorsprong

Den Bosch

J. Wedman

Heerenveen

A. Schelhaas

Naarden

L. Gitmans v. Dijk

Belfeld

C. Arts

Den Bosch

J. v.d. Bijl

Amersfoort

C. Simons

Eindhoven
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M. v.d. Wouw

Boekel

J. Weijersmars

Winterswijk

Wilco van Eck

Lunteren

Ingrid Ippel

Abbenes

J. van Melle

Hazerswoude

W. de Wolf

Oegstgeest

M. v. Mechelen

Bergen op Zoom

Robert Bakker

Woudenberg

Nico Allmendinger

Velp

Gerda Allmendinger

Velp

S. D. Nijland

Amsterdam

Danielle van Leeuwen

Amsterdam

M. Bakker

Woudenberg

Willemse

Apeldoorn

A.J. v.d. Sloot

Stolwijk

Ria Dekker

Stolwijk

Willie Bodewes

Deventer

Yvonne te Riele

Deventer

Riet Mattijsse

Oudelande

S. Kolanchi

Hilversum

S. Kolanchi

Rheden

D.A. Boerlage

Spijkenisse

Nancy de Lange

Harmelen

K. Speelman

Harmelen

Verina Peeters

Utrecht

P. Kemp

Numansdorp

I.J. van Veenendaal

De Bilt

J. Bregman

Breda

A. Moonen

Loon op Zand

Y. Tjon

Nijmegen

M. Glimmerveen

Rhoon

R. Glimmerveen

Rhoon

J.P. Postma

Utrecht

I.T.H. Hoogbergen

Montfoort

Brenda Verveld

Den Haag

Antoinette Geurts van Kessel

Schaijk

Linda Geurts van Kessel

Nijmegen

Maarten Ruisch

Den Bosch

Rianne Ruisch

Den Bosch

J.P. Uitermark

Utrecht

A. v.d. Horst-Schuurman

Utrecht
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Jan v.d. Berg

Soest

Bregta v.d. Berg

Soest

W. Laterveer

Katwijk aan Zee

M. Groot

Zuidlaren

L. Groot

Vijfhuizen

E. v.d. Linden

Roosendaal

S. Changoen

Amsterdam

M. Bakker

Malden

Gulcan

Utrecht

Gonul

Utrecht

K. Bosch

Geldrop

Maarten Bax

Amsterdam

Peggy Krug

Rhenen

Monique Heller

Veldhoven

Herman van den Boogaart

Eindhoven

Franchette van den Boogaart

Eindhoven

Stefan Staudemayer

Nederhorst den Berg

Wilma Oudshoorn

Loosdrecht

Jantien van Ommeren

Schipluiden.

Mark Levin

Negenhuizen

Karla Vis

Den Hoorn

Mw. Steensma

Drachten.

Jan Visser

Eindhoven

Rose-anne Visser

Eindhoven

Sanne Visser

Eindhoven

K. Huizinga-Veen

Appelscha

Monique de Haan

Hoofddorp

Wilma van ‘t Verlaat

Sittard-Geleen

Natasja Bremers

Delfgauw

Monique Bremers

Delfgauw

Jeanet Mooijenkind

Enschede

J.C.W. Dick

Coevorden

Drs. Annemieke Derks

Utrecht

Ir. Magda J.N. Bergman

Den Burg (Texel)

H. Ilmer

Amsterdam

N.J.A. Geelhoed

Katwijk

Annie Meursing

Oud-Annerveen

Martine Boerma

Zoetermeer

Mevr. A. den Hoed

Rotterdam

Drs. Remo Natali

Arnhem

Nicola Hibbard

Rhenen
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Teun Blanken

GWI

Eline de Rooij

Rotterdam

Ricarda Zielonka

Leiden

Michel Backus

GWI

Ellen Appeldoorn

GWI

Ron ter Hoeven

Renkum

Gerard Snik

Westervoort

Hr. Gelissen

Papenhoven

Mw. Gelissen

Papenhoven

Anjo Brijs

Berkel Enschot

Angelina Esparbé Gasca

GWI

Belinda van Zijp

Limmen

N. v.d. Sman

Breda

J. Ploumen

Kerkrade

Mw. N. Plooij van der Ent

Bennecom

A.J. Postma

Franeker

Joke Koning

Loenen Gld

Piet Koning

Loenen Gld

A. Looijestijn-Maat

Waddinxveen

Mw. M.A. Koning

Eelde-Paterswolde

J. van Belzen

GWI

Dimphy van Alphen

Boekel

Marion Gerritsen

Oosterbeek

M. Wattel

Hoogerheide

Désirée Karsen

Apeldoorn

Quirijne de Kok

Biest-Houtakker

Marianne Wolters

Oldeberkoop

Inge Koning

Renkum

M. van Gestel

Eindhoven

Mw. Protzman-Langejans

Apeldoorn

Hein Brik, kernfysicus

Deventer

M. Schutte

Amstelveen

C. Schutte

Amstelveen

Leonne Tuithof

Utrecht

Ruud Tuithof

Utrecht

Steven Wouters

GWI

H.A.C.M. KLaasen

Knegsel

Ria Simons

Tiel

Niels Piscaer

Haarlem

Lies Jonkman

GWI

Wilma Meijer

GWI
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Karin Slot

Zevenaar

B. Farshchi Jamshidabady

Leiden

Anneke de Jong

Roelofarendsveen

Ben v.d. Luijtgaarden

GWI

Maiken Larsen

Amersfoort

Niels Moes

Zeist

Gerrie Kooiman

Rhoon

G.H. te Lintum

Winterswijk

Narda Nijenhuis

Wesepe

Annemieke Romeijn

GWI

Ingrid Franken

Broekland

Evelien Renders

Nijmegen.

John Wils

Zelhem

Dhr. Han van Nes

Hilversum

A.F. ten Brink

Weurt

R. Schijven

Middelburg

Josine Kokkelkoren

Middelaar

F. Keizer, huisarts

Limmen

Ineke Sampers

Linne

Peter Toorneman

Wesepe

Thea Goos

Eindhoven

Ivar Kofman

Amsterdam

Gijs van der Veur

Zutphen

Marieke Delfgaauw

Son

Martien Hoedemakers

Utrecht.

Gretha Meerleveld

Almere

Paul de Greef

GWI

Maaike van Stralen-Neeft

Heerhugowaard

Marco Neeft

Heerhugowaard

Brenni Altena

Ees

Joke Altena-Meijer

Ees

W. Wilms

Zevenaar

Lars Wilms

Zeist

Keimpe van der Zweep

Rijswijk

Gérard Scheurink

Zwolle

W.Wilms

Zevenaar

Lars Wilms

Zeist

Keimpe van der Zweep

Rijswijk

Toon Fijnekam

Dordrecht

Karin Hogenboom

Diemen

Saskia Drenth

Groningen
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Yvon Musch

Doesburg

J. Tops

Bourtange

R. Postma

Bourtange

H.J.M. van der Weerden

Leuth

Trudy van den Berg, arts voor Integrale Geneeskunde en Homeopathie

Amsterdam

Wim Gersteling

Eelderwolde

M. Renes

Zwolle

Anke Arts

Warnsveld

Mirjam van Meurs

Arnhem

Marion de Wegge

Deventer

Johan Lonkhuizen

Duiven

Eliuse Stoelman

Arnhem

Naomi Stoelman

Nijmegen

Piet Kleine

Oosterbeek

Diana Groothuisen

Oosterbeek

Felice van Dijck

Nijmegen

Mw. I. Bartels

Eindhoven

Gemma Streppel

Brummen

Paulien Korte

Boxmeer

Pancras Oudshoorn

GWI

Henk van Hal

Poppel België

Nicole Jansen

GWI

Yvonne Evers

Groesbeek

Ernst de Moor

Hoofddorp

Anna Bouwman

Stichting MCS*

Apeldoorn

Geerteke de Haas

Stichting MCS

Rhenen

Helene Lammerts van Bueren

Wijchen

Lies van der Bij

Assen

Nado van Zwaay

Den Haag

Ettje Ferwerda

Nijmegen

Lucie Wassink

Nijmegen

Janneke Lok

Giethmen

Lia Metz

GWI

T. Kreuger

Alkmaar

Rob Kaandorp

GWI

Tjitske Zijlstra

Haaksbergen

Abheeru Daansen

Oost-Souburg

*MCS: Multiple Chemical Sensitivity
Marianne Wanders

GWI
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Carlo Veltmeijer

Venlo

Walter Oomen

GWI

Aagje Buys

GWI

S.G. Loeber

Houten

Huib Molenaar

Wageningen

E. H. van Heel

Amsterdam

Wendy Wagner

Amsterdam

W. van Keulen

Rotterdam

Marieke van Nu

Rosmalen

Francine de Vries

Helmond

M. de Jong

Heiloo

Arjen Meeuwsen

Utrecht

Antoinette Jacobs

Haaksbergen

Cocky van Eck

GWI

Marijke Faber

Zutphen

Marieke Prins

Deinum

Willem Bos

Deinum

Gerda Middelham-Wouters

Oosterbeek

M. del Valle Santin

Utrecht

Helmi Wilmsen

Amersfoort

Luisella Pireddu

Sittard

J. Klijnstra

Kootstertille

M. Beerhorst

Diemen

Anneke Vermond

Den Hoorn (ZH)

Anouk Holthuis

Ulvenhout

Hanneke Nelemans

Beek-Ubbergen

Anke Bos

Amersfoort

Priscilla Blokland

Rotterdam

Marjolein van der Linden

Soest

Ineke Walkers

Almere

Marjan Booy

GWI

L. de Groot

Rijsenhout

Leny van Oudenaren

GWI

Drs. A.J.J. André Vervloet

Alphen aan de Rijn

E. van Corstanje

Ophemert

Mirjam Schouten

GWI

Kathleen Croese

GWI

Jacques Brassé

GWI

Erwin de Ryke

Haarlem

Gerard van Gerwen

Valkenswaard

Peter Hamel

Duivendrecht
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Reina van der Vinne-Mosselaar

GWI

Siel Huyge

Breda

Ruurd Offringa

Follega

Ellen Bakker

Groet

Catharina Altena

Bergen

Alicia Geerse

Utrecht

F.L. Tijssen

Hoogland

Froukje Hofstede

GWI

Z. Falkena

Eelde

Rian Luijten

Sambeek

Richarda Alders-Fennis,

Geleen

BAWA, Rechtspraktijk

Haaksbergen

Jan Eggens

GWI

Johan de Groot

GWI

Hetty de Groot

GWI

Johan Peter Teunissen

Amsterdam

Ap van Dongeren

Nieuw Vennep

Olga van Dongeren

Nieuw Vennep

H. van der Ven

Utrecht

H.S.A. Lüschen

Lisse

Marion van Marle

GWI

W.de Haan

Papendrecht

G. Venema

GWI

I. van Rooijen

Maarssen

H. Vloet

Sint Anthonis

E. Koppes

Sint Anthonis

M. De Jong

Capelle aan den IJssel

Janroel Koppen

Bussum

Pascal Thijssen

Heijen

Monique de Meijer

Renkum

E. van Rijssen

Apeldoorn

Mw. van Rijssen

Apeldoorn

Walter Arnts, osteopaat

Bakel

Marga van Wel

GWI

Maarten Rigter

GWI

M. Schoumans

Ede

Jilles van Nes

Amsterdam

G.H. Langeslag

Arnhem.

Bärbel Nieuwenburg

Leiden

Folkert van der Wal

Roden

A. van Ruiven

Rotterdam
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Petra Jansen

Amsterdam

Lucas Buur

Nijmegen

Els van Dongen

Nijmegen

Ada Engelenburg

Waddinxveen

J.A. Tappel

Dronten

B.M. Rolsma

Alkmaar

S.H. Schlüter

De Wolden

Rick Klein

Tiel

Ilse de Boer

Ede

Nettie Bosveld

Ter Apel

Anna Basemans

Oisterwijk

Marijke van der Horst

Hoorn

Daphne Martijn

Goes

Leanne Corpel

Apeldoorn

E.J. van Buijsen,

Zwolle

Paul Engelen

Zwolle

Koen

Chaam

Gerardina Keijzer

Amstelveen

A.G. Tuinman

Amsterdam

Corry Simons

Bosch en Duin

Dolf Nijbroek

Steenderen

Joke Minnema

De Valom, Friesland

A.B.J.C. van den Hurk

Zoetermeer

Bernadette Klijn

Tilburg

Cees Kochx

Beverwijk

Cora Stoele

Middelburg

Rika van der Meer

Dalerpeel, Drenthe

M. Pettinga

Emmeloord

Co Tameling

Zwolle

Ria Simons

Tiel

C.C.M. Moes

Zeist

José Bugter

Arnhem

Harriët Kreeft

Den Haag

Sophia Blokker

Eefde(gem.Lochem)

Linda Rood

Groningen

Hein van Elteren

Beek-Groesbeek

D. Westra

Alkmaar

J. Notebomer

Rotterdam

Margriet Timmerman

Steenwijkerland

Max J.F. Haacke

GWI

Frank Lindner

Vierlingsbeek
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Joop Wesselink

Keienborg

Marleen Oosterhof-van der Poel

St.Nicolaasga

Ans Aarts

Nijmegen

Marjolijn Buijsman

Zutphen

Wouter Vos

Beesel

Marion Vos

Beesel

Tetsje Dijkstra

Surhuisterveen

Wil Gubbels

Maasbracht

Hans Michels

Nijmegen

Henk Gunneman

Zutphen

Melanie Matzinger

Langbroek

H. Zevenbergen

Utrecht

Maryse Rijnbende

Melderslo

Koos Wijnen

Asten

Terra wijnen

Asten

José Verspeek

Asten

G. Gerssen

Soesterberg

Mark Petiet

Amsterdam

Joop Klingers

Zaandam

Cornelia Schutt

Gouda

Marco Nix

Schin op Geul

Greta Koningstein

Ede

Benjamin Adamah

GWI

J. Ridder

Odoorn

Jan S. Siersma

Gorredijk

C.H. Boersma

Epe

Bertie Wiltink

Groningen

Suzan de Looff

Vlissingen

Mw. H. van Gastel

Lieshout

Miranda Oude Luttikhuis

Almelo

Irma Stoop

Bunnik

Peter Visser

Voorburg

Tamar Aliza Hollinger

Westervoort

Wouter Allan

Noordbeemster

Lianne van den Dungen

Culemborg

Marije Keijzers

Gieten

Jan Bimmel

Hellevoetsluis

Marja van Rossen

Garderen

Ingrid van Dal

Groningen

Tineke van den Oord

Zutphen

W. Braakman

Schagen
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drs. F. Kramer

Limmen

Christel van Kleef

Geleen

Roos Stringer

Amsterdam

Maria van der Wiel

Werkendam

Marja Dreef

Haarlem

Regine in ’t Veld

Amstelveen

Jurgen Thier

Emmen

Mevr. R. van der Heijden

Voorschoten

P.B.A. Verburgt

Zwolle

Marga Derksen

Oostzaan

Anna Maria Roos

Almen

Elma Derksen

Ulvenhout

Attie v. Houten

Leeuwarden

Geertrui Potveer

Sneek

Caroline van Rijnswou BA

Hillegom

Eveline Kooren

Heemstede

Marieke Schaper

Alkmaar

A.F. Feith

Voorburg

M. Kool

Delft

Nettie Vierling

Doornspijk

Ankie van der Meer

Burgum

Lidy Voordouw

Etten-Leur

Aart Noorlander

Meppel

Maya Thierens

Arnhem

Floor van Dissel

GWI

Ester DelHoofen

Eijsden

Marie-Louise Loomans

Soest

Carla Looijer-van Beek

Akersloot_

A. Snippe

Nieuwe Niedorp

Elisabeth C.M. Heijnen-van der Vliet

Heemskerk

Yvonne Sanders

Delfgauw

Bert-Jan Buis

Apeldoorn

Giovanna Gomersbach

Haarlem

Ellie de Heus

GWI

Martine Nijenhuis

Bergen NH

J.G. Deerenberg-Wassink

De Falom

Anja Schippers

Warnsveld

Evelien Broere

Eelde

Dr. M.P. Vinjé

Arnhem

Barbara Gordijn

Baarn

Ady Verharen

Wijchen
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Willien Pape

Steenwijkerland

P. van den Oetelaar

De Goorn

J. Bonants

Venray

Ingrid de Geus

Elst

V. Mansvelt

GWI

J. M. Heusinkveld

Klarenbeek

Willeke van der Drift

Alphen Gld.

Lida Eydenberg

Bergen NH

Mariska Jansen, dierenarts

Eygelshoven

Richard van Ruiten

Alkmaar

Anna de Wit

Rijsenhout

Margriet Jansen

Dronten

Ruth Bugel

Assen

Suus Twigt

Laren Gld.

Marja van Baal

Nijmegen

Aafke de Geus

Alkmaar

Renée van der Kroon

Deventer

Loekie van der Burg

Rotterdam

Arnold Niekamp

Den Haag

T. Vermeeren

Assen

Erik Kooijman

Hoofddorp

Margot Schröder

Dronten

S. Mulder

Hoogezand

P.M. Jacobs-Van Gemert

Venhorst

Topsy Langereis

Lelystad

Marianne H.B. Sorgedrager

Schalkhaar

Hetty Heling

GWI

Sandra Maessen

Roermond

Styntje Boer

Drijber

Jan H. Wolters

Drijber

Marcel Penders

GWI

M. Krijgsman

Amsterdam

Gonny Jansen

Zutphen

Ellen Ligtenberg

Deventer

J.B. Radstake

Arnhem

A.W. de Wit

Hoorn

Hans Hoppen

Twello

Yvonne Coppens

Groningen

A. Meijer

Zeist

Tilly Kleine

Winschoten

Margot van Poppel

Zwijndrecht
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Anke Ravers

Utrecht

Sjoekie Visser-de Zwart

Workum

M. Hoorweg

Zeist

Fred Thus

Arnhem

Henri Steneker

Emst

Ivonne Hoekstra

Almere

Mw. J.M. Petersen Kokshoorn

Beekbergen

Aleida Diender-Klein Molekamp

Almere

John Diender

Almere

Nicole van Slobbe

Rottum

Gideon Biegstraaten

Witharen

Alexandra Buijsman

Zeist

Jos Dobek

Eindhoven

Leo J. Harryvan

Noordlaren

Katriene Broersma

GWI

Rigo Schoor

Assen

Steven Rijsdijk

GWI

Trudy van den Tol

Twello

Els Ufkes

Apeldoorn

A.P.J. Overberg

Eindhoven

Marja de Vries

Zutphen

Jeanette van Wingerden

Amsterdam

Jan Jakop Schuringa

Taarloo

Elisa Knijpenga

Zutphen

Janneke Tinholt

Amstelveen

Trea van der Geld

Gouda

Renie Rieffe

Arkel

Anita Broeze

Nijverdal

H.R. Hartgers

Haarlem

Benedikt van Roosmalen

Arkel

Frank van Rantwijk

Apeldoorn

Lonneke Schuller tot Peursum

Staphorst

Daniela Pleiffer

Apeldoorn

Anna Rolf

Assen

Inge Herweijer

Gorssel

Maike Schöne

Assen

Richard Buijtenhek

GWIl

River van Slobbe

Utrecht

Wiebe Kiestra

Den Haag

Niki Nijboer

Zwolle

Rob Dijkstra

Meeden
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Marjan Dijkstra

Meeden

Tom Dijkstra

Meeden

Beau Dijkstra

Meeden

M. Schellingerhout

Hazerswoude Dorp

Gre de Groot

Almere

C.M.M. Looman

Breda

Thea Tolkamp

Twello

Gerard Tolkamp

Twello

P.C. Vermaat

Kloosterzande

P. Kramers-van Kampen

Bilthoven

Petra van Thuijl

Maastricht

Marcel Israël

Vlissingenn

H. v.d. Heijden

Uden

Sylvester Pickhard

Almere

Drs. C.M. Nagtegaal

Putten

Dorotee Fleuren

Zwolle

Nicole Sonneville

Deventer

Anne-Marie Jogems

Bathmen

Nancy Buckx

Born

Lim Yu Moy

Twello

Hans Jeunhomme

Deventer

Amber van Nes

Haarlem

Els Mast

Hoorn

Els Davelaar-Pol

Terwolde

Sylvia Korporaal

Den Bosch

Ulphia van Opzeeland

Schalkhaar

H. Assies

GWI

Catharina Krukkert

Olst

Joke Lavrijsen

Valkenswaard

Sher Jansen

Valkenswaard

Eric Kok

Valkenswaard

Joep Kuijsters

Oisterwijk

A.Th. v.d. Brink

Nijkerk

H. Poot

Schipluiden

Elly Cremers

Den Bosch

Mieneke v.d. Hengel

Nijkerk

Rijk van den Hengel

Nijkerk

J. van Huet Lindeman

Winterswijk

A.H. van den Hengel

Nijkerk

A. Pelupessy

Buurse

A. van den Hengel

Nijkerk
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Ingmar Thomassen

Ens

P.A.M. Spithoven- van Leeuwen

Diepenveen

Esther Noordman

Bilthoven

Mw. J.M.C.E. van Antwerpen

Best

Mw. l. Salie

Kalenberg

Pauline Zeijlemaker

Alkmaar

Nico Scholten

Zwaneneburg

Sandra van Keeken

Venlo

M.J.F. Kramer-Janssen

Krommenie

Irene Boonstoppel

Leiden

Math Cosemans

Nieuwstadt

Ben Huisman

Ede

W. Sinnema

Zutphen

Marcel van der Klaauw

Den Haag

Sylvane Ritter

Baarland

Jurrie van den Born

Putten

Arjan Muggen

Hilversum

J.P. Groot

Alkmaar

Erica Roemer

GWI

Mw. Kuiper-Wisse

Egmond/Hoef

M. Burek

Velserbroek

Nelie Kroon

Nieuw-Vennep

Mw. Leemhuis

Assen

Bert Leemhuis

Assen

A.H. Bouman

Ede

Klaas van der Velde

Sommelsdijk

Harm Bodewes

GWI

Anneke Veerbeek

Oosterbeek

E.G. Hallie

Zuidplas

Ingrid Smith

Culemborg

Erna de Boer

Muiden

Dr. Frank Kramer

GWI

M. Oosterbaan-Bovekerk

Haarlem

Norma Lieffering

Oss

G. Kist

Ommen

Corien Nederveen

GWI

Marianne Vermeulen

GWI

Aug 2015

H. Vennik

Etten-Leur
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4. Enkele ervaringsverhalen uit eerdere periode
Op StopUMTS staan sinds 2000 ervaringsverhalen van slachtoffers van EMV, te veel om
hier te plaatsen, zie de rubriek ervaringen: http://www.stopumts.nl/doc.php/Verhalen/
Slechts enkele van de 96 Nederlandstalige verhalen, vanaf 2011 tot 1 oktober 2014 op
StopUMTS geplaatst, worden hier aangehaald en ook wordt naar twee filmpjes
verwezen.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2014
Ondraaglijk
Geacht Antennebureau,
U bent een overheidsinstantie (overheid acht ik het meest destructieve orgaan t.a.v.
welzijn) en u beweert altijd dat 'alles' altijd onder de altijd-geldende-normen is.
Is er niet een eenvoudigere wijze waarmee u het creperen van burgers kunt omzeilen?
Dit is voor mij (inmiddels EHS en euthanasie aangevraagd) een ondraaglijk bestaan.
Waarom 'schieten' met 'stralen'? Waarom niet een kort en daadkrachtig direct doden
van mensen als mij? Waarom moet het zo folterend? Waarom zo tergend?
Wat heb ik misdaan?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2014
Geen bestaansrecht
Ik ben geen politicus, BN'er, Prinses der Nederlanden of iemand anders die van belang is
in onze maatschappij. Ik ben maar een simpele zorgverlener. Ik lig dood te gaan. Uit mijn
kamer gejaagd, (die afgeschermd was), door een hoog interferentiesignaal. Niemand kan
het wat schelen. De infecties worden me te veel omdat ik door de elektromagnetische
velden niet meer eten en drinken kan en mijn afweer een vrije val maakt.
Niet de moeite waard om geholpen te worden. Niet eens de moeite waard om euthanasie
te krijgen tenzij ik eerst driekwartjaar een antipsychoticum slik want een psychiater
heeft me weer ongezien en niet behept met enige kennis over EHS, of de erkenning
daarvan als lichamelijk door WHO en Raad van Europa, een antipsychoticum
voorgeschreven. Ja mijn toestand is uitzichtloos maar ik mag niet dood als ik niet eerst
een WAAN laat uitsluiten. Als ik me dat niet laat inspuiten dan mag ik geen euthanasie.
Een mens kan zo lijden maar moet ik nu geweld tegen mezelf gebruiken op een leeftijd
van 40 jaar oud om uit deze hel van pijn en misselijkheid en steeds zieker worden te
komen? Deze hel van eenzaamheid? In bed of als het erg is in bad. 24 uur per dag zonder
iemand te zien want K. is niet meer te redden? Ja, dat is ze wel alleen niemand vindt het
de moeite waard. Terwijl de rest van Nederland zich druk maakt over de premier league
of het feit of de Koning wel naar de Spelen moet?
Moet ik ongezien sterven aan eigen hand en verdwijnen in een ongezien graf omdat ik
een ziekte heb die Nederland slecht uit komt?
Ik wilde leven. Ik ben nog maar 40 en heb nog zo veel plannen. Hoe kan EHS een einde
aan mijn leven maken in combinatie met infecties die weg waren toen ik nog
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afgeschermd zat. Over dit soort dingen maakt de politiek of het Koningshuis zich niet
druk. Ik ben slechts een eenvoudige zorgverlener op een WAO-uitkering. Ik mag in de
vergetelheid raken. Maar pijn doet het wel.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2014
Vluchteling in eigen land youtubefilm
Bron: www.youtube.com/watch?v=zhhQfJownO4&feature=youtu.be
Interview met een EHS-er, vanuit Amsterdam gevlucht naar de Brabantse bossen.
Eerst de WiFi op het werk, daarna de netvervuiling en de 4G terreur van de zendmasten
tegenover haar huis en bij haar in de buurt. Zij had nog een vluchtadres, maar anders?
………………………………………………………………………………………………………….....................................
2013
Wanhoop
*Ik geef het op, geen hoop meer*
*ik geef het op te zoeken naar hulp; het is er gewoon niet*
*ik geef het op contact te maken met mensen*
*ik voel hun weerstand jegens mij, alsof ze me niet moeten*
*ik geef het op te zoeken naar de zin van dit alles*
*ik wil het niet meer proberen, ik ben moe van eenzaamheid*
*eenzaamheid die zo overweldigend is, kan het nare gevoel niet meer doorbreken.*
*Ik geef het op een lichaam te voeden waarvan de geest reeds lang gebroken is*
*ik geef het op om in een wereld te leven waarin voor mij geen plaats lijkt te zijn*
*er is teveel verdriet, frustratie;*
*ik kan alleen maar toekijken; sta zo vreselijk aan de zijlijn.*
*Ik geef het op te luisteren naar een innerlijke stem van hoop, over volhouden,*
*over een leerproces dat een kans moet hebben*
*over een lief die ooit ook voor mij zal komen.*
*Ik geef het op te luisteren naar die stem van hoop over ooit een beter leven*
*een leven waarin ik weer mens mag zijn.*
*Nu overheerst de wanhoop.*
*er komt geen beter leven, geen lief, geen kind,*
*slechts eenzaamheid en isolement.*
*Ik voel mij opgegeven; helse pijnen, een eenzaam lot*
*ik moet het onder ogen zien, dit zal mijn toekomst zijn,*
*onmogelijk dit nog langer te verdragen.*
*En toch: ik wil zo graag nog leven, ik ben zo jong*
*hoe verdraag ik de enorme teleurstellingen,*
*het gevoel van niet gelukt te zijn,*
*hoe verdraag ik die oneindige stilte.*
*Oh frustrerende gedachte;*
*de oplossing te zoeken in de dood*
*terwijl ik zo graag wil leven.*
*Niemand wil met mij zijn, niemand ziet mij nog*
*ben ik ooit geliefd geweest, omarmd,*
*mijn hoofd op iemands schouder,*
*uithuilen over dit ondragelijke lot*
*hoe kan eenzaamheid toch zo kapot maken,*
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*geen uitweg kunnen zien*
*ziekte en tegenslag kan een vreselijk lot zijn*
*maar het is door eenzaamheid dat hoop vervliegt;*
*geeft destructieve gedachten, maakt alles kapot.*
*je bestaat niet meer; er is niemand die jou nog ziet.*
*mijn onmacht, verlamde ziel, zeilen gestreken, 't wordt niet meer begrepen.
*Nu, het groeiende gevoel maar beter weg te gaan uit ieders leven*
*geen bestaansrecht meer,*
*verdwijnen.*
*dood.*
*Ik geef het op, ik kan niet meer.*
*Boerderij stralingsvrij*
*Mooi ligt het daar*
*omringd door een liefelijk landschap*
*een weelderige cottagetuin*
*bloemen, vlinders, libellen, bijen*
*een kat sluipend naar prooi in het gras*
*jong gebroed verongelukt*
*op de eerste vlucht*
*de kersenboomgaard donkerrood gekleurd*
*klaar voor de pluk.*
*Een weldaad voor oog en gemoed*
*in de verte geronk van een landbouwwerktuig*
*een mooie gasterie, ten dienste van de mens*
*die op zoek is naar rust.*
*Het lijf hoogsensitief voor elektromagnetische velden.*
*Ziekmakende straling beheerst hun bestaan.*
*Klem gezet door het moderne leven.*
*Hoogsensitiviteit; stille getuigen*
*in een groeiend aantal*
*roependen in de woestijn*
*gevlucht uit de stad*
*het dichtgetimmerde geïsoleerde huis*
*naar een kort verblijf in een stralingsvrije zone*
*een weldaad voor hart en ziel.*
*Maar ook deze plek is begrensd*
*Ook hier zijn kabels langs de weg*
*voorbijgangers met mobiel en navigatiesystemen*
*veroorzakers van pijn.*
*Zendmasten, mobiels, TV, computers,*
*fototoestellen, navigatiesystemen, horloges*
*TL-lampen, Ledlampen, spaarlampen,*
*koelkasten, diepvriezen, magnetrons,*
*elektrische ovens, waterbedden,*
*onderzoeksapparatuur, militaire oefeningen,*
*hoogspanningskabels onder- en bovengronds*
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*handige hulpmiddelen, informatievoorzieningen*
*in een eindeloze niet meer te stoppen toepassing.*
*Een bedreiging in het bestaan van de mens.*
*Verborgen in een idyllisch landschap*
*Het droeve leed van de bewoners*
*De eerste slachtoffers van de moderne tijd.*
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2013
Oproep proefproces
Medestanders gezocht voor proefproces tegen de Nederlandse staat.
Er zijn in diverse kranten uitvoerige artikelen over verschenen, zie bijv.:
http://www.stopumts.nl/doc.php/Verhalen/7212/oproep_proefproces
Noot: Dit proefproces is niet doorgegaan omdat de initiatiefneemster te ziek is geworden
en niemand deze actie heeft overgenomen. De meeste mensen die ziek zijn door EMV
hebben niet meer de kracht om de strijd aan te binden.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2013
Ziek door WiFi op school
Beste meneer, mevrouw,
Sinds enige tijd, dat wil zeggen, sinds enkele weken voor de zomervakantie, is er bij mij op
school een draadloos netwerk (WiFi) geïnstalleerd. Hoewel men op de hoogte was van het
feit dat er leerlingen bestaan die hier last van hebben, is toch de beslissing genomen om dit
netwerk aan te leggen. Eerder al hadden we een speciale laptopkar waarop een 20-tal
netbooks stonden, welke via een draadloze router verbonden waren met het
schoolnetwerk. Op een gegeven moment moest ik met deze laptopkar gaan werken tijdens
een natuurkunde uur. Dit resulteerde in een enorme hoofdpijn, welke nog behoorlijk lang
nawerkte.
Vervolgens mocht ik hier niet meer mee werken en mocht ik altijd een andere plek zoeken
op het moment dat deze kar toch gebruikt zou worden.
Dan volgt er een gat van meer dan een jaar waarin er niets verandert, maar de situatie is
dragelijk. Nu sinds enkele maanden hebben we dan toch een draadloos netwerk op school,
hoewel de directie door de algemene systeembeheerders van onze scholengemeenschap
(CSG Groningen) was ingelicht over de problemen die mogelijk zouden kunnen ontstaan en
de gezondheidsrisico's die het met zich mee zou kunnen brengen. Toch is besloten tot de
installatie.
Al op de eerste dag dat het systeem in werking was, ben ik dan ook naar de teamleider
Atheneum gegaan om hem te vertellen dat ik eigenlijk naar huis zou willen gaan vanwege
de zeer heftige hoofdpijn, door het draadloze netwerk ontstaan. Daar was hij natuurlijk
niet blij mee, temeer daar hij uit het verleden nog wist van de kwestie met de laptopkar.
Het deed dus best wel pijn om €10.000 ineens te zien uitmonden in een groot probleem. Dat
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ik naar huis zou gaan wou hij natuurlijk niet, dus werd het netwerk alsnog direct uitgezet,
temeer het nog niet in gebruik was!
Tot de zomervakantie bleef deze situatie onveranderd en heb ik enkele keren een gesprek
gevoerd met een ICT'er bij ons op school. Deze heeft alle begrip voor mijn situatie en wil
zeer graag een oplossing zoeken voor mijn probleem. Het probleem is ook aangekaart bij
de algemene directie van de CSG. Vervolgens kwam de zomervakantie. Nu, aan het begin
van het nieuwe schooljaar heeft men alsnog besloten om het netwerk tóch aan te zetten. Ik
zit nu in het laatste schooljaar, Atheneum 6 dus en wil natuurlijk graag het examen met
goed gevolg afleggen. Dit laatste wordt bemoeilijkt door het feit dat ik nu al ruim een week
met zeer heftige hoofdpijn en duizeligheid te kampen heb. Hierdoor is mijn concentratie
vaak ver te zoeken en ligt het rendement dien ten gevolge echt ongelofelijk laag.
Graag zou ik op een normale wijze mijn lessen willen volgen en gewoon met plezier naar
school kunnen gaan, wat tot voor kort ook gewoon mogelijk was. Vandaag waren de
klachten echter zo heftig dat ik besloten heb om na het 5e lesuur (met nog 3 uren te gaan)
naar huis te gaan. Ik heb me dus afgemeld bij dezelfde teamleider met de mededeling dat
het te maken heeft met het netwerk. Daar waar de ICT'er zijn uiterste best doet om tot een
oplossing te komen, is het standpunt van de directie en daarmee ook dat van de
teamleiders dat het netwerk gewoon aan blijft! Wat wil je ook, ze hebben tenslotte een
smartphone van het werk.
Het begint er dus zeer sterk op te lijken dat er nooit een oplossing zal komen als ik niet
samen met mijn ouders keihard actie ga ondernemen. Zelf heb ik eigenlijk geen idee hoe ik
dit goed kan aanpakken en hoe ik kan zorgen dat er wél een oplossing gaat komen.
Vandaar deze mail aan jullie, in de hoop dat er mensen zijn die mij op wat voor wijze dan
ook kunnen helpen.
Per slot van rekening is WiFi niet alleen voor mij schadelijk, maar voor alle leerlingen,
alsook voor het personeel.
Graag wil ik nog benadrukken dat ik absoluut niet tegen de moderne communicatie
middelen ben en juist een zeer hoge interesse heb voor technische dingen. Vaak moet ik dan
ook docenten helpen wanneer deze een probleem met de computer hebben, maar ook houd
ik me bezig met de geluidstechniek bij bijvoorbeeld de kerstwijding of de muziekavond.
Hopelijk kunnen jullie mij verder helpen!
Met vriendelijke groeten,
… (atheneum 6 leerling)
PS
Zelf heb ik geen idee hoe ik actie moet ondernemen, vandaar mijn verhaal. Zelf ben ik
eigenlijk helemaal zat van het telkens weer moeten klagen, uitzoeken en vertellen. Ik heb
tenslotte ook wel wat beters te doen... Graag wil ik mijn examen met goed resultaat
doorstaan.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2011
Stralingsvluchtelingen in eigen land
een videoreportage vanaf de camping
Modeziekte? Aanstellerij? Wat zou mensen ertoe brengen om in de winter een
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onherbergzame koude camping te verkiezen boven de warmte en het comfort van een
gerieflijk huis?
Voor een videoreportage van RTV Flevoland (2 min) zie:
www.youtube.com/watch?v=dXOAhGdTpDE
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2012
Klachten niet psychisch
Electrogevoelige ingenieur reageert op het kennisbericht Elektrogevoeligheid
Ik heb het Kennisbericht Elektrogevoeligheid van april 2012 van het Kennisplatform
Elektromagnetische Velden gelezen.
Het Kennisplatform hanteert een model met drie mogelijkheden:
de klachten worden veroorzaakt door elektromagnetische velden,
de klachten hebben een psychische oorzaak of
de klachten hebben een andere milieufactor of ziekte als oorzaak.
Dat maakt het makkelijk! Ik had klachten die het mij onmogelijk maakten te wonen in
mijn appartement, ik heb moeten verhuizen. En ik had waanzinnige pijn en klachten als
ik mij bovenin een kantoortoren naast een grote zendtoren met onder meer digitenne
bevond. Daar heb ik invaliderende chronische pijn aan overgehouden, naast mijn
elektrogevoeligheid.
Ik ben eindeloos vaak psychisch onderzocht en er is geen psychische oorzaak gevonden.
Ik ben eindeloos vaak medisch onderzocht en er is geen ziekte gevonden. In mijn
appartement heb ik jarenlang gewoond en pas na de plaatsing van antennemasten en
aanschaf van draadloze apparaten door de buren kon ik daar niet meer wonen. In het
appartement en de kantoortoren kwamen geen andere milieufactoren voor die mijn
klachten konden verklaren.
Ergo, volgens het driemogelijkhedenmodel van het Kennisplatform is bewezen dat mijn
klachten veroorzaakt worden door elektromagnetische velden.
En toch blijft het Kennisplatform - in strijd met zijn eigen driemogelijkhedenmodel volhouden dat het bestaan van elektrogevoeligheid niet is bevestigd.
Verbazingwekkend. Een gotspe.
……………………………………………………………………………………………………………………………………

2011
Zeven jaar leven als nomade
Hoe vat je een leven van zeven jaar EHS samen in een kort en bondig verhaal? Het is
zoveel dat ik er een boek over zou kunnen schrijven. Maar dat is te veel bladzijden voor
deze site. Hoe hou ik het kort? Hoe vertel ik bijvoorbeeld kort en bondig over:
mijn ontdekking van EHS , het onderkennen van -, het steeds zoeken naar een geschikte
woonplek, zeven jaar lang leven als een halve nomade, zeven jaar lang steeds weer
leefruimte en gezondheid moeten inleveren.
De moeilijke zoektocht naar eerlijke informatie, begrip en steun, lotgenoten. Het gevoel
hebben dat de je enige bent. Hoe kan ik dat ingewikkelde proces met veel pijnlijke
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confrontaties en ontkenningen kort samenvatten?
Dat ik mijn appartement midden in de grote stad moest verruilen voor een huis aan de
rand van de stad, dat vervolgens ook al niet goed blijkt , omdat je midden in een straal
van een antenne blijkt te wonen, het gevolg van dat prachtige uitzicht dat je hebt omdat
je zo mooi tegen een heuvel aan woont. Hoe die antenne zo mooi verstopt zat achter een
paar hoge park bomen; dat mooie uitzicht.
Hoe je zuinig opgebouwde huurjaren in een klap kwijt bent en dus opgescheept zit met
een huis waar je voorlopig wel moet, maar niet kunt wonen. Je mooie huisje, waarin je
niet kunt slapen en amper kunt zijn zonder hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en
uitvalsverschijnselen. Het gevoel hebben buiten jezelf te staan. Dat je je ingepakt voelt in
een soort spanningsveld, geen beweging, geen gevoel nog mens te zijn.
Je droomhuis waarin de meest acceptabele verblijfsplaats je schuurtje blijkt te zijn.
Winter of geen winter.
Hoe het huis van je ouders, buiten de stad, een toevluchtsoord wordt om bij te kunnen
slapen en later een permanent verblijfsoord wordt en dat het, nog later, ook daar zoeken
wordt naar een geschikte plek voor een fatsoenlijke nachtrust? Bijna 40 en weer bij je
ouders in de kost. De spanningen die dat geeft. EHS heb je nooit alleen.
Hoe leg je uit dat die ontzettend nare pieptoon in je oren die je in de beginjaren van je
EHS tot waanzin bracht, door alle stress en slapeloosheid die het tot gevolg had
inmiddels een van de lichtste klachten is geworden? Dat het veel erger werd, totdat je
het punt bereikte dat je niet meer verder wilde, maar je toch moest?
Dat je nooit weet hoe lang je betere tijden aanhouden en hoe moeilijk het is om te
achterhalen wat de trigger is geweest bij een slechtere periode. Dat die periodes steeds
sneller op elkaar volgen, bij steeds meer triggers.
Altijd die onzekerheid en geen arts die je erbij helpen kan.
Dat iedere (dure) afschermingsmaatregel die je genomen hebt een maand later al weer
achterhaald is. Dankzij een nieuwe dect-telefoon bij de buren of een nieuwe antenne aan
de achterzijde van je huis. Hoe een ambtenaar van de gemeente zijn schouders ophaalt
bij het aanhoren van je relaas. Het was zijn handtekening ...
Dat je je meer en meer opgejaagd voelt in eigen land, opgejaagd wild op zoek naar een
schone verblijfsplaats. Met altijd de angst in het achterhoofd dat Big Telecom die plek
ook ontdekken gaat.
Dat het reizen in zeven jaar tijd zo veranderd is; ooit zo gemakkelijk was: fiets, bus trein
of auto. En dat nu alle middelen nadelen met zich meebrengen: op de fiets pak je meer
straling mee, met de auto of brommer pak je elektromagnetische velden en de trein en
bus zijn veranderd in een soort 'smartphones in blik' met WiFi als bijgerecht.
Dat je dus moet gaan kiezen tussen thuisblijven of ziek worden van de reis naar een
schoon toevluchtsoord, om daar weer te herstellen.
Dat je kansen op een normale carrière op de arbeidsmarkt tot een minimum gedaald
zijn. Dat bijscholen moeilijk wordt als ieder schoolgebouw WiFi heeft. Hoe lastig het is
om voor jezelf te beginnen als je geen echte eigen woonplek hebt. Dat
uitkeringsinstanties je verhaal niet geloven? Dat je moet sappelen om je financiën op peil
te houden, EHS is een dure hobby, afschermingsmaatregelen kosten veel geld.
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Hoe leg je uit dat je sociaal leven steeds meer afkalft, je geïsoleerd raakt? Dat je steeds
gekkere maatregelen moet nemen om vrienden te kunnen zien. Dat het doen van de
dagelijkse boodschappen al een marteling kan zijn, laat staan bezoekjes aan de kapper,
fysiotherapeut of arts. Overal is dect of Wifi.
Dat thuis meestal je enige veilige haven is, zolang je afscherming nog werkt. Zolang er in
je omgeving niets verandert. Dat je soms het gevoel bekruipt dat de enige maatregel die
je straks nog nemen kunt een ondergronds leven is.
Dat je vaak moet dealen met de hoon, en het onbegrip van en uitsluiting door mensen
die je dierbaar waren? Of overheidsinstanties, je arts? Dat men niet je niet geloofd omdat
de overheid de (on)waarheid over jouw situatie claimt te hebben?
Dat je wel gedwongen wordt om eigenwijs te zijn en goed naar je eigen lichaam te
luisteren. Dat je hierdoor vreselijk sterk in je schoenen moet staan, terwijl je lichaam
ziek is.
Hoe leg ik kort uit dat leven met EHS inhoudt dat je behalve je eigen arts, ook een
wetenschapper moet zijn. Dat het voor de buitenwereld meestal niet voldoende is dat je
je ziek voelt: je moet het wetenschappelijk kunnen onderbouwen, in begrijpelijke taal,
Anders bestaat je ziekte niet. Hoe wordt je zo'n wetenschapper als je met exacte vakken
nooit verder dan 3 havo bent gekomen, met een gemiddeld een 6-min?
Zeven jaar is EHS nu in mijn leven.
In zeven jaar kan veel gebeuren. Men zegt dat in zeven jaar iedere cel in je lichaam zich
vernieuwd. Je transformeert als het ware.
Het zal wel, die transformatie heeft me misschien wel wat gebracht, maar zeker geen
goede gezondheid.
Zeven jaar is niet kort samen te vatten, ik vroeg hierbij om hulp, en wie weet heeft
iemand een goede tip. Alvast bedankt daarvoor.
Maar liever nog hoop ik op: een goede, constructieve oplossing waardoor iedereen met
EHS weer een normaal leven kan leiden in dit land.
……………………………………………………………………………………………………………………………………

104

5. Verwijzing naar 500 pagina’s getuigenverklaringen
500 pagina's getuigenverklaringen van stralingsslachtoffers van draadloze technologie
zijn in 2011 aangeboden aan de Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin, Jo Vandeurzen door StralingsArmVlaanderen.
Zie:
http://www.stopumts.nl/pdf/Evaringsverhalen-500pp.pdf
Het dossier werd aangeboden door Luc Leenders en Steven Boone namens
StralingsArmVlaanderen en Jan Allein namens BeperkdeStraling.org.
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6. Situatie in de wereld en in Nederland
Compilatie
Voor een compilatie met informatie over maatregelen en adviezen van internationale
organisaties en overheden met betrekking tot elektromagnetische (EM) straling van
mobieltjes, snoerloze (DECT) telefoons en WiFi (met hyperlinks naar de originele
publicaties), zie: http://www.stopumts.nl/pdf/Compilatie-RF-straling-feb-2015.pdf
In deze compilatie wordt onder meer verwezen naar:
• Resoluties van de Raad van Europa en het Europees Parlement, waarin aangedrongen
wordt op beperking van de stralingsbelasting en op erkenning van elektrogevoeligheid
als handicap.
• De indeling door de WHO van de radiofrequente (RF) straling van mobieltjes, WiFi, e.d.
als ‘mogelijk kankerverwekkend’, dezelfde klasse waarin onder meer DDT, gelode
benzine en chloroform zijn ingedeeld.
• Wettelijke maatregelen in Frankrijk en België om speciaal jonge kinderen te
beschermen tegen de stralingsbelasting.
• Rapporten van verzekeringsmaatschappijen (Loyds en AUVA) die schade veroorzaakt
door elektromagnetische velden (EMV) i.h.a. en RF straling i.h.b. als onverzekerbaar
classificeren en een vergelijking maken met de risico’s verbonden aan het verzekeren
tegen door asbest veroorzaakte ziektes.
• De 17 pagina’s lange richtlijn van de officiële Oostenrijkse artsenorganisatie (ÖAK)
voor diagnose en behandeling van gezondheidsklachten in verband met EMV (straling).
• Uitspraken van Hooggerechtshoven die schadevergoeding toegekend hebben aan
stralingsslachtoffers.
Overheidsbeleid
Het Nederlandse overheidsbeleid is gebaseerd op het ontkennen van een mogelijke
relatie tussen lichamelijke klachten en RF straling, vanwege het zogenaamd ontbreken
van een (onomstotelijk) wetenschappelijk bewijs van die relatie. Daarbij wordt
genegeerd dat dergelijke bewijzen alleen in de wiskunde bestaan en dat het accepteren
van de schadelijkheid van zaken als röntgenstraling, softenon, DES hormoon, roken,
asbest, Q-koorts, enz. gebaseerd is geweest op ervaringen uit de praktijk.
Wetenschappelijke verklaringen kwamen altijd pas achteraf en hebben nooit een rol
gespeeld bij het schadelijk verklaren. Ook bij de relatie tussen elektrogevoeligheid en RF
straling zouden ervaringen doorslaggevend moeten zijn. Voor een analyse van het
overheidsbeleid zie:
http://www.stopumts.nl/pdf/Overheidsbeleid-gezondheidsschade-EMV.pdf en
http://www.stopumts.nl/pdf/EMF,%20scientific%20proof,%20health.pdf .
Op de site van de WHO uit 2000 is in het artikel “Tobacco Explained: The truth about the
tobacco industry”, de volgende quote te vinden:
“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
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should not be the basis for political and legal action.”
Deze quote lijkt ons ook hier volledig van toepassing.
Onderzoeken
Wereldwijd zijn duizenden peer-reviewed publicaties verschenen waarin door RF
straling veroorzaakte niet-thermische biologische effecten zijn aangetoond. Een aantal
daarvan kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. We noemen:
• de vorming van reactieve vrije radicalen en stress proteïnen,
• het optreden van enkele en dubbele DNA breuken,
• verstoorde productie van melatonine, belangrijk voor onze nachtrust,
• negatieve veranderingen in neurotransmitters,
• het openen van de bloed-hersenbarrière, met toxische vergiftiging als gevolg,
• concentratie- en geheugenproblemen en verandering van de hersenactiviteit,
• verandering in de bloedstroom en het hartritme,
• verminderde vruchtbaarheid, verminderde spermakwaliteit en geboorteafwijkingen.
Voor een overzicht zie:
http://www.emf-portal.de/db_status.php?l=e&sform=6 ,
http://www.bioinitiative.org/ en
http://www.powerwatch.org.uk/pdfs/20041222_reflex.pdf
Onafhankelijk gefinancierde onderzoeken tonen voorts aanzienlijk vaker
gezondheidsschade aan dan de geheel of gedeeltelijk door de telecomindustrie
gefinancierde onderzoeken.
De klachten die door RF straling veroorzaakt kunnen worden hebt u in de
ervaringsverhalen kunnen lezen. In een brochure van onze zuiderburen zijn die ordelijk
gecatalogiseerd, zie:
http://www.teslabel.be/PDF/Brochure_Wifi_Dect_zp_NL.pdf
Op lange termijn zijn er op grond van epidemiologische onderzoeken tevens
aanwijzingen voor:
• hersenkanker (glioom en acoustic neuroma), zie de WHO indeling,
• schade aan zenuwstelsel en hersenweefsel,
• verhoogd risico op neurologische, degeneratieve ziektes zoals Alzheimer,
• disfunctioneren van het immuunsysteem,
• ADHD.
Ook de sterke toename van het aantal mensen met huidkanker is in verband gebracht
met eerst de elektrificatie van onze maatschappij en recent met de toename van
draadloze communicatie (en niet aan de zonkracht die sinds 1995 eerst iets is
afgenomen en daarna constant is gebleven), zie:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3730314/ en
http://www.amazon.com/Before-bubble-bursts-%C3%96rjan
Hallberg/dp/9174636618/
Hoogste tijd voor hulp van de overheid
Men kan de ogen sluiten voor de vaak ernstige gezondheidsklachten die veel mensen
door de straling van draadloze communicatie ondervinden. Maar daarmee is de continue
toename van het aantal klachten en van het aantal slachtoffers niet te stuiten. Er zijn nu
in Nederland één miljoen mensen met lichamelijk onverklaarde klachten, maar die
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worden niet op elektrogevoeligheid gediagnosticeerd, zoals in Zweden en Oostenrijk.
Door de talloze overbodige medische onderzoeken die daar een gevolg van zijn worden
de kosten van de gezondheidszorg onnodig opgejaagd.
Elektrogevoelige personen hebben in Nederland geen rechten. Zij worden niet geholpen
door de overheid en krijgen geen bescherming omdat de samenhang van
elektrogevoeligheid en RF straling niet erkend wordt. In de ervaringsverhalen in deze
petitie is te lezen welke desastreuze gevolgen ons overheidsbeleid heeft voor de
slachtoffers.
Daarom is het van groot belang dat de overheid hulp biedt aan mensen die ziek zijn door
elektromagnetische velden (EMV), waaronder radiofrequente (RF) straling. Hierbij
denken wij aan: een vergoeding voor afschermende maatregelen, een
stralingsvrije(arme) woning, een passende uitkering, e.d.
In deze petitie pleiten wij naast het behoud en uitbreiding van ‘witte (stralingsarme)
zones’ ook voor de hierboven gevraagde hulp aan elektrogevoeligen.
***
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