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Ziek door snel internet in het centrum
door Eke Vriens
Door het nieuwe netwerk van Eindhoven 365 in de binnenstad kan men nog sneller en zelfs
24 uur per dag gratis internetten (ED 16 oktober). Misschien zijn veel mensen er blij mee.
Maar er zijn ook mensen die niet kunnen winkelen in het centrum, want zij worden ziek door
de straling (van zendmasten, wifi en smartphones). Ook in openbare gebouwen,
supermarkten en zelfs in het ziekenhuis is het niet meer veilig voor hen. Er zijn kinderen die
niet meer naar school kunnen vanwege wifi in school.
In Nederland zijn nog maar een paar plekken die stralingsarm zijn, de zogenaamde 'witte
zones' waar mobieltjes minder goed bereik hebben. Deze zones zijn voor elektrogevoeligen
van groot belang, daar voelen ze zich goed. Maar ook op deze nog veilige plekken komen
helaas steeds meer masten. We krijgen op onze site (Stopumts.nl) legio verhalen van
mensen die geen menswaardig bestaan leiden. Ze zijn op de vlucht voor de straling en
kunnen bijna nergens meer terecht.
Het bezit van een smartphone en het overal moeten kunnen internetten zal voor sommigen
een must zijn. Elektrogevoeligen hebben geen smartphone, ze worden er doodziek van. Ik
heb een mobieltje uit het jaar nul dat ik alleen in noodgevallen gebruik. Thuis zijn onze
telefoons bedraad, evenals onze computers. We gaan niet met onze tijd mee, toch redden
we ons prima. We kunnen mailen en internetten maar niet overal en altijd. Dat geeft niet
alleen rust, ook onze gezondheid heeft er baat bij.
De elektromagnetische straling van zendmasten, wifi, smartphones, DECT-telefoons, slimme
meters, babyfoons, magnetrons enz. is namelijk schadelijk voor de gezondheid. Niet
iedereen wordt er direct ziek van, maar het is net als met roken, sommige mensen roken een
pakje per dag en worden 100 jaar, terwijl anderen doodziek worden door alleen maar
sigarettenrook van een ander in te ademen. Sigarettenrook kun je ontlopen, de straling van
draadloze communicatie nauwelijks.
Naar schatting is 3 procent van de bevolking, ruim 500.000 personen, elektrogevoelig.
Daarom is het is van het grootste belang dat burgers door de overheid geïnformeerd worden
over de mogelijke gezondheidsschade. Het kan en mag niet zo zijn dat in een democratisch
en sociaal land als Nederland uitsluitend economische belangen tellen ten koste van de
gezondheid van burgers.
In veel landen zijn al de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen om burgers en met name
kwetsbare kinderen te beschermen, terwijl men in ons land gewoon doorgaat met het
installeren van masten, wifi en andere draadloze toepassingen. Met de schadelijkheid van
straling gebeurt hetzelfde als wat eerder heeft gespeeld met tabak en asbest: een langdurig
proces van volledige ontkenning tot uiteindelijke erkenning en schadeplichtigheid.

Eke Vriens uit Knegsel is actief bij Stopumts, een samenwerkingsverband van enkele
academici, allen ervaringsdeskundig, die informatie verzamelen over de schadelijkheid van
hoogfrequente elektromagnetische velden voor de gezondheid.

