Knegsel, 13 februari 2016
Aan de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Betreft: Gezondheidsschade door straling van draadloze communicatie
Geacht Kamerlid,
"I have no doubt in my mind that at the present time the greatest polluting element in the earth’s
environment is the proliferation of electromagnetic fields."
Deze uitspraak deed dr. Robert O. Becker (tweemaal genomineerd voor de Nobelprijs voor
Geneeskunde) in een interview in 2000 over de gezondheidsschade die de straling van draadloze
communicatie veroorzaakt.
Het is duidelijk dat zijn uitspraak bewaarheid wordt. Daarom deze noodkreet, waarin wij aandacht
vragen voor de schadelijke gevolgen voor de gezondheid van de zich almaar uitbreidende draadloze
communicatie: zendmasten, wifi, smartphones, enz. Al veel burgers zijn ernstig ziek,
arbeidsongeschikt geworden en wanhopig op zoek naar stralingsarme plekken in ons land of elders,
zij worden echter op geen enkele manier door de overheid geholpen. Overal is wifi en elke dag
komen er zendmasten bij. Er zijn kinderen die geen onderwijs meer kunnen volgen vanwege wifi in
school. In Nederland hebben een miljoen mensen lichamelijk onverklaarde klachten. Het is opvallend
dat deze SOLK (Somatisch Onverklaarde Lichamelijk Klachten) klachten grotendeels overeenkomen
met de klachten van mensen die ziek worden door deze straling.
In deze mail sturen we u enkele links over het onderwerp EMV:
1 Zembla uitzending 2004
Deze Zembla aflevering (Ziek door mobiel bellen) is op 16 december 2004 uitgezonden:
https://youtu.be/lYqUkoV4oMI
Daarin stellen oud-topman van Telfort, R. van den Hoven van Genderen en oud-topman van KPN P. Smits dat
de uitrol van GSM netwerken moet doorgaan en dat de overheid moet zorgen dat ze geen last krijgen van
verontruste burgers. Als de overheid de stralingsklachten toch serieus gaat nemen dan zal de telecom
industrie 6 miljard (gulden) aan licentiegelden terugeisen, plus 6 miljard aan gedane investeringen.
In de Zembla uitzending geeft zelfs Eric van Rongen, secretaris van de commissie EMV van de Gezondheidsraad
toe dat hij bij het Cofam onderzoek, waar personen werden blootgesteld aan EMV, duizelingen voelde die
mogelijk veroorzaakt werden door EMV.
(De video was in 2004 al online, maar derden hebben van YouTube in 2008 geëist de video te verwijderen
wegens gevoelige uitspraken door genoemde topmannen en Van Rongen.)
Ons inziens kan men stellen dat deze uitspraken en de consequenties daarvan misdadig zijn, de
gezondheidsschade die burgers en vooral kwetsbare kinderen oplopen door EMV doet er kennelijk niet toe.

2 De Compilatie geeft een overzicht van de maatregelen die andere landen genomen hebben om de
bevolking te beschermen tegen een overdosis straling:
http://www.stopumts.nl/pdf/Compilatie-RF-straling-sept-2015.pdf
3 Het artikel ‘Overheidsbeleid gebaseerd op ontkenning van gezondheidsschade door EMV’, waarin
het standpunt van de Gezondheidsraad (zie hieronder De Gezondheidsraad) dat er niet voldoende
bewijs is voor gezondheidsschade wordt weersproken:
http://www.stopumts.nl/pdf/Overheidsbeleid-gezondheidsschade-EMV.pdf
Enkele feiten over de straling van draadloze communicatie:

De Gezondheidsraad (GR) stelt dat er niet voldoende bewijs is voor gezondheidsschade mits de
stralingsintensiteit lager is dan de door de overheid ingestelde norm, die alleen rekening houdt met
opwarming van ons lichaam. Dit standpunt, al meer dan tien jaar verkondigd door de commissie EMV
van de GR is gebaseerd op de aanname dat alleen hoge stralingsintensiteiten, waarbij ons lichaam
opwarmt, schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn. Het bestaan van niet-thermische biologische
effecten, waarbij opwarming verwaarloosbaar is, wordt door de GR erkend, maar niet hun mogelijke
schadelijkheid, al wordt dit niet uitgesloten. Alle ervaringen van slachtoffers worden door de GR
genegeerd, evenals de duizenden wetenschappelijke publicaties waarin niet-thermische biologische
effecten zijn aangetoond die wel degelijk schadelijk voor de gezondheid zijn.
Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid (waarin onder meer TNO, GGD,
KEMA en RIVM samenwerken) heeft in 2012 wel erkend dat ernstige lichamelijke klachten door EMV
veroorzaakt kunnen worden.
Het Europees Parlement riep de lidstaten in 2009 op om het voorbeeld van Zweden te volgen en
elektrohypersensitiviteit (EHS) personen als handicap te erkennen en ze bescherming en gelijke
kansen te bieden.
De Raad van Europa pleitte in 2011 voor stralingsreductie en maatregelen om elektrosensitieve
personen te beschermen, waaronder het creëren van stralingsvrije gebieden.
De WHO heeft deze straling in 2011 ingedeeld in de categorie ‘mogelijk kankerverwekkend’.
In veel landen, waaronder België en Frankrijk, zijn voorzorgsmaatregelen genomen om burgers en
met name kwetsbare kinderen te beschermen. In Zweden wordt EHS al sinds 2000 als functionele
handicap erkend en de officiële Oostenrijkse artsenorganisatie ÖAK heeft in 2012 een 17 pagina’s
lange richtlijn uitgegeven voor diagnose en behandeling van elektrogevoelige personen.
Wat betreft de schadelijkheid van straling gebeurt hetzelfde wat eerder heeft gespeeld met
betrekking tot tabak, asbest, enz., te weten een langdurig proces van volledige ontkenning tot
uiteindelijke erkenning.
- Waarom is er nog steeds geen erkenning door de overheid voor het feit dat mensen ziek kunnen
worden door EMV, ook onder de blootstellingslimieten?
- Waarom hanteert de Nederlandse overheid niet het voorzorgprincipe zoals al in veel andere
landen gebeurt?
- Wij vragen u te reageren op de uitspraken gedaan in de Zembla uitzending door Van den Hoven
van Genderen en Smits. Waarom is hier niets mee gedaan?
- Wordt de gezondheid van de burger opgeofferd aan economische belangen?
Wij stellen het op prijs antwoord te krijgen op bovenstaande vragen.
En tot slot een in het Engels ondertitelde 5 minuten durende voorlichtingsfilm uit 2016 van de
Cypriotische overheid. Een film waar de Nederlandse overheid veel van kan leren:
https://www.youtube.com/watch?v=H43IKNjTvRM
Met vriendelijke groet,
Eke Vriens
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