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CV Anouk de Bont

• 2018
•
•

•
•
•

Co-founder Let’s Talk About Tech, expertgroep voor veilige, humane en
duurzame technologie, zie letstalkabouttech.nl
2014
Start onderzoek naar en analyse van effecten van elektromagnetische
velden (emv)
en digitalisering
2003-2017 Brandweer Amsterdam-Amstelland
Verschillende functies op vlak van proactie, preventie, preparatie en
zelfredzaamheid. O.a:
• Manager Beleid & Programma’s
• Manager Industriële Veiligheid, verantwoordelijk voor risk-assessments
bedrijven met gevaarlijke stoffen (BRZO, BEVI) 6 brandweerregio’s
• Projectleider Brandveilig Leven
1998-2003 Arthur Andersen Business Consulting en Deloitte (senior adviseur)
1992-1998 Bestuurskunde, Vrije Universiteit Amsterdam
1974-1992 Geboren en getogen in de Noordoostpolder
www.letstalkabouttech.nl
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Kanaries in de kolenmijn?

Het internet sluit zich steeds verder om
ons heen, met het doel uiteindelijk
iedereen, overal altijd te bereiken. Maar
sommige mensen verdragen de straling
van de draadloze netwerken niet en
voelen de onzichtbare pulsen in hun
lichaam. Zijn zij de kanaries in de
kolenmijn?

Trailer Ubiquity
Maart 2018: wereldpremière op Hot Docs Festival Toronto
3 juni 2018: Europese premiere in Eye Amsterdam

https://www.turnitoff.nl/ubiquity-de-film

22 oktober 2018: t.v.-uitzending van Ubiquity (56 min) bij de VPRO
De uitzending is terug te zien via:
https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2018/oktober/ubiquity.h
tml
www.letstalkabouttech.nl

5gspaceappeal.org letstalkabouttech.nl/2019/01/5g-space-appea
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Reacties gemeenten op voorstel
wetswijziging Telecomcode
“wij zijn een groot voorstander van snel
internet, maar niet ten koste van de
gezondheid van mens en dier”.

“Het verbaast mij hoe weinig instrumenten in de huidige
wetgeving en in uw concept wetsvoorstel voor gemeenten
zijn opgenomen en hoe allesoverheersend de inzichten c.q.
belangen van de telecombedrijven zijn”
“Er is in onze beleving nog te weinig
bekend/transparantie over evt. gezondheidsrisico’s
van de toepassing van 5G (700 Mhz tot 3,5
Ghz) om een dergelijke verplichting (..) op te
leggen en daarmee “medeplichtig” te zijn ingeval
van evt. gezondheidsrisico’s”.

“Vooraf dient vast te staan dat 5G en Small cell
antennes geen risico mogen vormen voor de
gezondheid. Dit dient te worden aangetoond door
actuele periodieke onderzoeken en controles van ter
zake deskundige, onafhankelijke instituten en de
uitkomsten dienen te worden gedeeld met de
gemeente. Ook is er de wens dat gemonitord kan
worden wat de blootstellingswaarden zijn”

“We willen u ook wijzen op de vragen die er bij gemeenten liggen
wat betreft het kostenaspect voor gemeenten bij de uitrol, bijv.
energiekosten (er moet 24/7 elektriciteitsvoorziening komen),
kosten voor onderhoud en schade van de assets, vragen over de
verstoring van de ‘small cells’ op andere apparaten en over de
verantwoordelijkheid bij het niet behalen van een 98% dekking.”

Bron: brief ‘Reacties gemeenten internetconsultatie Telecomcode’, van Let’s Talk About Tech aan gemeenten (23 sept 2019)
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Fact- en realitycheck
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Advocaat Jimmy Gonzalez

Deze getuigenis van advocaat Jimmy Gonzalez
(1972-2014) voor de Pembroke Pines
Commission, Florida, in 2012 heeft geleid tot de
goedkeuring van een resolutie om het bewustzijn
over de gezondheidsrisico's van straling van
mobiele telefoons te vergroten.
“Learn more about the state of science on cell
phone radiation at http://ehtrust.org/ Several
cities and countries are taking action to raise
awareness about how people can protect
themselves. Please see the full list at
https://ehtrust.org/policy/international-policy-acti
ons-on-wireless/
Jimmy Gonzalez' words will save lives.”

https://www.youtube.com/watch?v=DIlOVJd0lA8
www.letstalkabouttech.nl
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Een eerste verkenning
(verder uitgewerkt bij Extra info slides)
 Al jarenlang serieuze waarschuwingen van artsen en wetenschappers (in periode 1998 t/
m 2019 zo’n 50 internationale appèls aan regeringen, EU, VN om mens, plant en dier
beter te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van straling van draadloze
technologie.
 Al vele (inmiddels miljoenen) mensen ziek door straling. Zie o.a. Freiburger Appel:
…”dramatische toename van zware en chronische aandoeningen, specifiek :
• leer-, concentratie- en gedragsstoornissen bij kinderen (bijvoorbeeld hyperactiviteit);
• bloeddrukafwijkingen, die met medicatie steeds moeilijker te beïnvloeden zijn;
• hartritmestoornissen ;
• hartinfarcten en beroertes bij steeds jongere mensen;
• hersendegeneratieve aandoeningen (bv. Morbus Alzheimer) en epilepsie;
• kanker, zoals leukemie en hersentumoren”

 IARC-WHO: 31 mei 2011, Classificatie van de radio frequente (RF) straling van mobieltjes,
wifi e.d. als mogelijk kankerverwekkend (klasse 2B).
 In handleiding mobiele telefoon staat veiligheidswaarschuwing om deze op minimale
afstand van je lichaam te houden, anders overschrijding van de veiligheidsnormen.
 Vele landen nemen voorzorgsmaatregelen, o.a. voorlichting en lagere
www.letstalkabouttech.nl
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Informatiecampagne Cyprus

Bronnen:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=H43IKNjTvRM
https://ehtrust.org/cyprus-launches-wireless-radiation-awareness-campaign/
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Blootstellingslimieten nader bekeken - 1

•

Gebaseerd op de door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) in 1998
uitgebrachte richtlijnen voor het beperken van blootstelling aan elektrische, magnetische en
elektromagnetische Velden (emv).

•

De ICNIRP geeft zelf aan dat deze richtlijnen uitsluitend gebaseerd zijn op “wetenschappelijk
vastgestelde effecten die tijdens of kort na blootstelling kunnen optreden.‘’

•

Dus alle effecten die op termijnen langer dan één dag optreden zijn bij voorbaat uitgesloten, terwijl er
overvloedige informatie is dat er effecten en ziektes zijn die niet binnen één dag na blootstelling
geconstateerd kunnen worden.

•

“In de blootstellingslimieten is een veiligheidsmarge ingebouwd van een factor 50, dat wil zeggen dat de
limiet 50 keer lager is dan het niveau waarboven gezondheidseffecten wetenschappelijk zijn vastgesteld.
Deze veiligheidsfactor is toegepast mede ter bescherming van potentieel kwetsbare groepen. “
(kennisplatform)

“Meer in het algemeen kan gesteld worden dat het volkomen absurd is te denken dat
je de schadelijkheid van een omgevingsfactor 'wetenschappelijk' kunt vaststellen
tijdens
of kort na de blootstelling daaraan.”
–
Bronnen:
https://www.stopumts.nl/doc.php/Reacties/12039/redir,
https://www.kennisplatform.nl/zijn-kinderen-gevoeliger-dan-volwassenen,
http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf
L. Vriens, natuurkundige, Research Fellow Philips Research Eindhoven, webmaster

www.letstalkabouttech.nl
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Blootstellingslimieten nader bekeken- 2

• Het bestaan van schadelijke niet-thermische biologische effecten, meer
dan 40 jaar geleden al bepalend voor het vaststellen van de een factor
100 lagere blootstellingslimieten in Rusland en veel andere landen,
wordt in Nederland nog steeds genegeerd.
• Sinds 1998 zijn er duizenden wetenschappelijke studies
gepubliceerd waarin bij stralingsintensiteiten ver onder de ICNIRP norm
schadelijk biologische effecten zijn aangetoond en is de radiofrequente
(RF) straling van draadloze communicatie door de WHO in 2011 ingedeeld
in klasse 2B: 'mogelijke kankerverwekkend', dezelfde klasse waarin DDT,
gelode benzine, chloroform en veel andere chemische stoffen zijn
ingedeeld.
Bronnen:

https://www.stopumts.nl/doc.php/Reacties/12039/redir

www.letstalkabouttech.nl
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Epidemiologisch onderzoek, nabij
zendmasten

1. Oostenrijk (2006): Hoofdpijn, trillingen, concentratieproblemen, etc.
2. Polen (2004): Bloeddrukproblemen, slaapproblemen, depressie, etc.
3. Israël (2004): 4x meer kankergevallen (<350m)
4. Duitsland (2004): 3x meer kankergevallen (<400m)
5. Spanje (2003): Mensen significant vaker ziek (<250m)
6. Oostenrijk (2002): Significant vaker hart- en vaatklachten
7. Frankrijk (2001): Mensen significant vaker ziek (<300m)
8. Duitsland (2004*): Significante veranderingen in het bloedbeeld
9. Brazilië (2011): (1999-2006) 2 - 3x meer kanker (< 500 m)
Bron: Lezing L. Vriens, stopumts.nl in Reusel, 19 mrt 2019: https://www.stopumts.nl/doc.php/Oproepen/11907/Gemeente%20Reusel-De%20Mierde

www.letstalkabouttech.nl
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Funding en onderzoeksresultaten

•

> 20.000 studies en de meeste tonen een biologische
interactie.

•

De door de industrie gefinancierde studies vonden een
effect in 28% van de studies en de onafhankelijk
gefinancierde studies vonden een effect in 67% van de
gevallen. Dit werd in 2006 voor het eerst door Lai
geconstateerd.

•

Een Europese analyse in 2007 vond een
overeenkomstig patroon.

•

2017 analyseerde ORSAA (Oceania Radiofrequency
Scientific Advisory Association) een databank van
onderzoeksstudies en concludeerde dat 62% van het
door de industrie gefinancierde onderzoek geen effect
had, terwijl 77% van het door de instellingen
gefinancierde onderzoek effecten had, evenals 60% van
Bronnen: https://phiremedical.org/research-issues
het
door de overheid gefinancierde onderzoek.
https://www.computerweekly.com/feature/Mobile-phones-and-health-is-5G-being-rolled-out-too-fast#Mobile

www.letstalkabouttech.nl
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Adviezen Europese instanties
Zie: https://5gisnietoke.nl/feiten/

Europees Milieu Agentschap (2011)
Raad van Europa (2011)
Resolutie Europees Parlement (2009)
Aanbevelingen:
• Tref maatregelen ter beperking blootstelling
• Extra bescherming voor kinderen
• Erkenning elektrogevoeligheid (net als Zweden) en creëer stralingsvrije gebieden.
• Langer wachten op een hoog bewijsniveau kan leiden tot zeer hoge gezondheids- en economische
kosten, zoals we hebben gezien bij asbest, gelode benzine en roken.”

navolging van deze adviezen zijn er vele landen die (voorzorgs)maatregelen treffen, voor een volledig overzicht:
tps://www.stopumts.nl/pdf/Compilatie-RF-straling-2019.pdf
e Nederlandse overheid negeert deze adviezen en ontwikkelingen….
www.letstalkabouttech.nl
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Andere opmerkelijke en belangrijke feiten

2009 & 2010: AUVA, Swiss Re & Loyds, eigen studies:
• Risico’s verzekeren toekomstige schade veroorzaakt door elektromagnetische
velden/straling te groot
• Dergelijke schade is onverzekerbaar
• Vergelijking met asbest
2012 - 2017: Rechtszaken (tumoren en klachten) in:
• Italië (3x), Australië, Israël, Duitsland, Brazilië, Frankrijk, Spanje
2015: Rapporten AVAATE & Harvard University
• Belangenverstrengeling leden ICNIRP (Europa) en FCC (USA) en de
telecomindustrie
2019: Collectieve claim in V.S. tegen Apple en Samsung vanwege het overschrijden
van de limieten van verschillende smartphones.

Bronnen:
Lezing L. Vriens, stopumts.nl in Reusel, 19 mrt 2019: https://www.stopumts.nl/doc.php/Oproepen/11907/Gemeente%20Reusel-De%20Mierde
https://appleinsider.com/articles/19/08/24/apple-samsung-slapped-with-class-action-over-handset-rf-emissions

www.letstalkabouttech.nl
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Over de ICNIRP

• ICNIRP is een adviesorgaan, dat van oudsher meerdere banden met de
industrie heeft en niet aan dezelfde mate van controle wordt
onderworpen als overheidsorganisaties.
• Wordt door de Duitse staat gefinancierd en zit in het zelfde gebouw als
Bundesamt für Strahlenschutz (München)
• De ICNIRP heeft nu 13 leden. Acht daarvan hebben of hadden een band
met de telecom-of elektriciteitsindustrie via consultancywerk of
onderzoeksfinanciering. Ook zijn zes leden tevens lid van een ander
adviesorgaan (bijv. WHO EMF group, Europese SCENIHR-commissie)
Bronnen: https://www.groene.nl/artikel/bellen-schaadt-cellen
https://www.computerweekly.com/feature/Mobile-phones-and-health-is-5G-being-rolled-out-too-fast#Mobile
www.letstalkabouttech.nl
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Dit zeggen (meer dan 200) kritische
wetenschappers?

Bronnen:

Bronnen:
https://youtu.be/o9thLHXuJs8?t=1
http://www.5gappeal.eu/the-5g-appeal/

www.letstalkabouttech.nl
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Wat valt verder op?

•

Geen landelijk meldpunt voor klachten door straling (ondanks herhaaldelijke verzoeken en
motie Utrecht).

•

Milieufactor straling wordt vaak uitgesloten bij onderzoek naar oorzaken (bijv. insecten,
bomen, vogels, vruchtbaarheid, huidkanker, hartfalen, diabetes, etc).

•

Relatie Laagfrequent geluid (LFG) en straling wordt niet onderzocht.

•

Kennisplatform t/m 2019 grotendeels gefinancierd door energie- en telecombedrijven, 3 van
de 4 burgerorganisaties in 2014 uit platform gestapt vanwege niet waarmaken van
gevraagde onafhankelijkheid en betrouwbaarheid.

•

Onafhankelijke evaluatie in 2015 van het ZonMW onderzoek (waar Mona Keijser zich op
baseert) concludeert dat het totale rendement van het programma te bescheiden is om
conclusies uit te kunnen trekken.

Bronnen:
www.laagfrequentgeluid.nl
https://www.kennisplatform.nl/media/original/Rapport_evaluatie_Kennisplatform_EMV_sept_2018.pdf
https://www.electrohealth.nl/maatschappelijke-organisaties-stappen-gefrustreerd-uit-overheidsoverleg
Programme evaluation Electromagnetic Fields & Health (EMF&H), May 2015

www.letstalkabouttech.nl
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Rol van de media

•

Amper en vooral gekleurde berichtgeving over straling
van draadloze technologie in landelijke media en geen
of eenzijdig aandacht voor wat er in het buitenland
gebeurt.

•

De verhalen liggen voor het oprapen, maar er zijn weinig onderzoeksjournalistieke
items/artikelen over de keerzijde van wireless technologie, het gebrek aan
regulering, de schijnveiligheid en andere misstanden. Dit zijn een paar positieve
uitzonderingen:

o https://www.groene.nl/artikel/bellen-schaadt-cellen (2019)
o Investigate Europe’s Two Part Investigation on 5G: 5G The Mass Experiment (Part 1)
and How Much is Safe? Finances Effect Research (Part 2) (2019)
o https://www.thenation.com/article/how-big-wireless-made-us-think-that-cell-phones-are-safe
-a-special-investigation/
(2018)
o https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/ziek-van-je-mobieltje (2012)
o https://www.vn.nl/kankermobieltjes/ (2011)
www.letstalkabouttech.nl
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Stuttgart 25 oktober 2019

Artsen protesteren tegen 5G bij
'Staatsministerium' in Stuttgart' "Wij
eisen preventiestrategieën om de
bevolking te beschermen, verder
onderzoek en een moratorium op de
uitbreiding van 5G mobiele radio",
aldus Cornelia Mästle, arts voor
interne geneeskunde en cardiologie
uit Winterbach.
"De klinische beelden variëren van
hoofdpijn, tinnitus,
concentratieproblemen tot
hartritmestoornissen. En ook al is een
direct verband tussen mobiele radiostraling en kanker niet bewezen, toch
zijn er nu veel wetenschappelijk
onderbouwde aanwijzingen voor de
kankerbevorderende werking van
straling".
Bron:
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhal

www.letstalkabouttech.nl
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5G is dat wel zo’n slim idee?

www.letstalkabouttech.nl
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Kenmerken 5G

5G is een digitaal communicatieprotocol dat zich onderscheidt van 2-, 3- en 4G
systemen door:
• Bundelvorming (‘beamforming’): gebruikers communiceren via een specifieke op
hen gerichte bundel, down- en upload.
• Multiple input – multiple output (‘MIMO’): vele gebruikers kunnen tegelijk met het
systeem communiceren.
• Hoge 2 snelheden van datatransfer: onlangs mat men een snelheid van meer dan 1
Gbit/sec.
• Ultra-korte accesstijden: schakeltijden van 1-10 msec, waardoor snelle reacties
mogelijk worden bij snel verlopende regelprocessen.
Bron: • ‘Full duplex’: Down- en Uploading verloopt via dezelfde frequenties.
• https://www.hugoschooneveld.nl/pdf_bestanden/pdf_blogs/5g_waar_staan_de_zendmasten_voor_test_uitzendingen.pdf

www.letstalkabouttech.nl
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Hoe hoger de frequentie, hoe minder bereik

• 1G - 2G (GSM)  3G (UMTS)  4G (LTE); WiFi
• Frequenties: 0,7 – 2,45 GHz en WiFi 2,4 en 5 GHz
• 2G  3G 4G: meer data, sneller, minder bereik
• 4G 5G: frequenties en bereik 5G:
700 MHz (200 m – 3 km)
3,5 GHz (20 m – 300 m)
26 GHz (2 – 4 m)
Bron: Lezing L. Vriens, stopumts.nl in Reusel, 19 mrt 2019: https://www.stopumts.nl/doc.php/Oproepen/11907/Gemeente%20Reusel-De%20Mierde
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5G Ambulances, vragen en reacties

“Providers zijn van 5G zo een achterlijke
hype aan het maken, het is echt
belachelijk.”
“Duidelijk een ad dit artikel. Vol met buzzwords en
nietszeggende termen”

Waar is een uitgeschreven business
case, inclusief financiële paragraaf?

“Op dit moment kun je met bestaande techniek, door 4g modems van de
verschillende netwerken te koppelen, al bijzonder hoge bitrates halen. De omroepen
in Nederland maken dagelijks gebruik van deze technologie en het werkt 99,9%
feilloos. De vertraging is als het moet minder dan 1 seconde.”

“Ik ben benieuwd wat hier nu 5G aan is, behalve de naam.”
Bron: reacties op bericht
https://tweakers.net/plan/2076/5g-brengt-forse-veranderingen-in-de-ambulancezorg.html

www.letstalkabouttech.nl
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Smart potatoes?
“Een 'smart potato' houdt in Groningen de kwaliteit van akkergrond in de gaten,
terwijl een drone vanuit de lucht live 5G-beeld streamt naar de boer, die zo kan zien
waar sprake is van droogte of plantenziekten” wordt ons in Nieuwsuur verteld.
Maar de huidige proeven worden niet gedaan met 5G-techniek
“Het gebruik van drones in de landbouw bijvoorbeeld,
leidt tot minder gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen.” staat in een advertorial
op Tweakers

Waar is deze uitspraak op gebaseerd?

Waar is een uitgeschreven business
case, inclusief financiële paragraaf?
www.letstalkabouttech.nl
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Beperkte en misleidende informatie naar
bevolking?

Bron: ingezonden brief Eindhovens Dagblad 1 okt. 2019
www.letstalkabouttech.nl
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Rapport ‘Heeft de nieuwe generatie nog wel
bestaansrecht?’

Achtergrond schrijfster: studie HTS-Electro,
gewerkt bij KPN-Telecom als projectmanager
GSM
Onderwerpen:
• Belangenverstrengeling
• De veilige norm en de controle daarop
• Technische aspecten
• Visie van voor- en tegenstanders
• Het doel
• Invloed op klimaat
• Voorlichting aan de bevolking
Bron: http://www.creamees.nl/data/documents/Rapport-Mobiele-communicatie-en-gevaren.pdf
www.letstalkabouttech.nl
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Is 5G veilig?

7 februari 2019: Senator Blumenthal stelt
gezondheidseffecten en veiligheid aan de orde tijdens
hoorzitting in één van de Amerikaanse senaatscommissies.
Hij vraagt aan vertegenwoordigers van de industrie of er
gezondheidsimplicaties zijn. Eerder had hij het FCC (het
hoogste orgaan in de VS dat alles rondom
communicatietechnologie reguleert) al om bewijs gevraagd
dat 5G veilig is maar de FCC verwees hem door naar de FDA
(zeg maar de Amerikaanse Voedsel- en WarenAutoriteit). De
FDA verwees naar de industrie om onderzoek te doen, en de
industrie verwees hem weer terug naar de FDA.

Conclusie: Er is geen enkel onderzoek
gaande naar de gezondheidseffecten van
5G.
Zoals Blumenthal aan het einde zegt:
"There
is really no research going on. We
https://takebackyourpower.net/senate-hearing-wireless-industry-confesses-no-studies-showing-5gsafety/ of flying blind here regarding health
kind
https://www.blumenthal.senate.gov/newsroom/press/release/at-senate-commerce-hearing-blumen
and
safety!"
thal-raises-concerns-on-5g-wireless-technologys-potential-health-risks?

https://youtu.be/ekNC0J3xx1w

www.letstalkabouttech.nl
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“5G is an untested application of a technology
that we know is harmful; we know it from the
science”

"Wireless radiation has biological effects.
Period. This is no longer a subject for debate
when you look at PubMed and the peer-review
literature. These effects are seen in all life
forms; plants, animals, insects, microbes. In
humans we have clear evidence of cancer
now; there is no question. We have evidence
of DNA damage, cardiomyopathy, which is the
precursor of congestive heart failure,
neuropsychiatric effects... 5G is an untested
application of a technology that we know is
harmful; we know it from the science. In
academics this is called human subjects
research."
~ Dr. Sharon Goldberg, "We Are The Evidence"
Medical Advisory Board

https://www.youtube.com/watch?v=CK0AliMe-KA&feature=emb_logo
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Doctors call for delaying deployment of 5G
Due to Health Risks
(2 min. 49 sec)

Bron: https://www.youtube.com/watch?v=-T2R2htAaqg
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5G effecten aangetoond in onderzoeken,
voornamelijk met dieren

Bron: presentatie (neuro)bioloog en oprichter stichting EHS, Hugo Schooneveld ,2018, tijdens
raadsvergadering Utrechtse Heuvelrug over slimme lantaarnpalen: https://www.youtube.com/watch?
v=2Sw9MJZHacE
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Insecten 5G-proof?
Onderzoek naar mogelijke effecten 5G frequenties op insecten
laat zien dat een verschuiving van 10% van de invallende
vermogensdichtheid naar frequenties boven de 6 GHz leidt tot
een toename van het geabsorbeerde vermogen tussen 3370%.
Dit kan na verloop van tijd leiden tot veranderingen in
het gedrag van insecten, fysiologie, en morfologie als
gevolg van een stijging van de lichaamstemperatuur,
van diëlektrische verwarming. De bestudeerde insecten
die kleiner zijn dan 1 cm vertonen een piek in absorptie bij
frequenties (boven 6 GHz).
Plan is bij uitrollen 5G frequenties boven 6 GHz te gebruiken.

Sinds 1989 is de populatie vliegende
insecten met 75-80% gedaald, zelfs in
beschermde natuurgebieden
Bronnen:
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1328
https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0185809&type=printable
https://www.nature.com/articles/s41598-018-22271-3.pdf

www.letstalkabouttech.nl
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Nog meer ‘red flags’

Privacy, Cyber-security, Democratie

Zaak tegen risicoprofilering burgers door Systeem Risico Indicatie (SyRI)
https://bijvoorbaatverdacht.nl/zitting-rechtszaak-risicoprofilering-burgers-syri/

•

Schermgebruik (-en verslaving)

Bijziendheid, Rug- en nekklachten/scheefgroei, Concentratiestoornissen, vele
cognitieve en psychische problemen en ook fysieke symptomeen als als
verhoogde bloeddruk, diabetes en obesitas. 1000 studies geanalyseerd door
psychiater en hersenonderzoeker Manfred Spitzer in zijn boeken ‘Digitale
dementie’ en ‘Digiziek’.
https://www.vn.nl/allemaal-digiziek-de-diagnose-van-manfred-spitzer/

•

Humaniteit en cultuur

Ted Talk ‘Connected but alone’ & boek ‘Reclaiming conversation’ (2015)
– Sherry Turkle
Tedtalk: https://www.youtube.com/watch?v=wZ5j1N_F1Io
http://www.reclaimingconversationbook.com/

www.letstalkabouttech.nl
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Weten we genoeg om in actie te komen?

5G Appeal, op 4 november 2019 door 261 wetenschappers en artsen ondertekend:
•

5G leidt tot een enorme toename van de verplichte blootstelling aan draadloze
straling

•

Schadelijke effecten van RF-EMF-blootstelling zijn al bewezen

•

"Veiligheidsrichtlijnen" beschermen de industrie - niet de gezondheid

•

Voorzorgsmaatregelen zijn noodzakelijk op basis van:

Voorzorgsbeginsel EU (aangenomen in 2005):
Resolutie 1815 (Raad van Europa, 2011)
De Neurenberg-code (1949) is van toepassing op alle experimenten op mensen, dus ook op de uitrol van
5G met nieuwe, hogere RF-EMF-blootstelling.
 Waarschuwingen van het Europees Milieuagentschap (EMA) voor het "stralingsrisico van alledaagse
apparaten", hoewel de straling onder de WHO/ICNIRP-normen blijft. "Er zijn vele voorbeelden van het
niet-toepassen van het voorzorgsbeginsel in het verleden, die hebben geleid tot ernstige en vaak
onomkeerbare schade aan de gezondheid en het milieu.... schadelijke blootstelling kan wijdverbreid zijn
Bron:http://www.5gappeal.eu/the-5g-appeal/
voordat er 'overtuigend' bewijs is.
www.letstalkabouttech.nl
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Wat kunt u als gemeente doen? - 1

• Wees terughoudend en afwachtend. Investeer niet in 5G
toepassingen, maar neem de tijd om je er in te verdiepen
en ervaringen af te wachten.
o Check de business case(s). Hoe meer = hoe beter. En BNP
versus True Price.
o Stel de vraag: is 5G nodig of kan je ook met andere, al in
gebruik zijnde frequenties of met glasvezel, uit de voeten?
Bijkomend voordeel van kabels: gezonder, sneller, stabieler,
duurzamer en veiliger.

• Regie over de straling in uw leefomgeving/gemeente is
alleen mogelijk als 5G-zenders en ook 1G-,2G-,3G-,4G-,etc.
zenders niet (langer) vergunningsvrij kunnen worden
geplaatst.
o Kom net als andere gemeenten in verzet tegen de
voorgestelde wetswijziging Telecomcode. Gemeente
Amsterdam vindt wetswijziging prematuur en wil convenant.
o Zorg dat er geen verplichting van 98% dekkingsgraad 5G

www.letstalkabouttech.nl
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Wat kunt u als gemeente doen? - 2

• Omarm het voorzorgsprincipe en maak gebruik van de
mogelijkheden die de Wet Publieke Gezondheid en de
Omgevingswet bieden, o.a. toepassen ALARA-principe en
creëren witte (stralingsarme) zones.
• Zorg voor goede registratie van gezondheidsklachten door
straling, stuur aan op één centraal/landelijk meldpunt (net
als in motie gemeente Utrecht).
• Communicatie en voorlichting aan inwoners, scholen en
(huis) artsen over de risico’s van straling van draadloze
techniek.
• Zorg dat duidelijk is wie er aansprakelijk is voor eventuele
schade. En ook handig om dat helder vast te leggen.
• Voor meer tips: https://stralingsbewust.info/advies-aanwww.letstalkabouttech.nl
gemeenten/
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Gemeente Bad Wiessee, Duitsland

Burgemeester van Bad Wiessee heeft de Beierse minister
van Economische Zaken laten weten dat hij de 5G
technologie NIET onvoorwaardelijk ondersteunt en de
gemeenteraad heeft unaniem besloten om elk verzoek van
telecommunicatiebedrijven mbt het 5G-netwerk te
bespreken in de gemeenteraad.
“…Het doel is om het risico van extensieve houtkap (voor betere
transmissieprestaties) en irritaties bij dieren en planten te verminderen.
Maar bovenal is het onzeker of 5G als ongevaarlijk voor onze gezondheid
kan worden beschouwd. Deze kwestie moet zeer serieus worden genomen
en zolang zij niet gegrond en voldoende duidelijk is, moet het
voorzorgsbeginsel worden toegepast. De inwoners en gasten van Bad
Wiessee en de volgende generaties hebben het recht, dat wij als
vertegenwoordigers van de gemeenschap een garantie voor
onschadelijkheid voor het leven en lichaam eisen…..”
Bron:

www.letstalkabouttech.nl
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You’ll be connected. But at what price?

Are you happy with 4G mobile? You may be, but governments and industry are already
looking at the next level – 5G – and the infrastructure for ‘smart homes’ and the
‘internet of things’.
According to EU plans, Europe will be hyper-connected by 2025.
And why the rush? So that Europe will not lose out to the USA and China in a global
race for dominance.
So what is the problem? A growing body of science that warns of health risks
from long-term exposure to electromagnetic radiation by mobile
technology. There is almost no research on the effects of the higher frequencies
needed for 5G.
You’ll be connected. But at what price?
Read more in the following publications.
www.letstalkabouttech.nl
https://www.investigate-europe.eu/publications/the-5g-mass-experiment/
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Meer onderzoek nodig?

Publicly the companies’ overriding policy has been to argue that
they are not qualified to comment on the health consequences of
smoking radiation, but when they do so to create confusion and
“keep the controversy open”. This has been done by, on the one
hand denying the existing evidence, whilst on the other demanding
absolute proof of causation and calling for more research. This
research, much of which has been covertly funded by the tobacco
telecom- and techindustry, is designed to look at other causes of
cancer and to water down the evidence linking smoking radiation
and disease. For example, the industry statements are peppered by
fudging comments such as “no clinical evidence”, “no substantial
evidence”, “no laboratory proof”, “unresolved”, and “still open”.
Nothing has been “statistically proven”, “scientifically proven”, “or
“scientifically established”. There is no “scientific causality”,
Bron: https://www.who.int/tobacco/media/en/TobaccoExplained.pdf
“conclusive proof”, or “scientific proof”.

www.letstalkabouttech.nl
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The future is exciting!?

“Moderniteit is niet het antwoord, maar het probleem”
-

Amitav Ghosh, Indiase schrijver van o.a. The Hungry Tide en The Great
Derangement – Climate Change and the Unthinkable

“I believe people are more and more
questioning technology, because they
feel technology will not bring
happiness”
-

Raphaël Mahaim, Zwitsers politicus en advocaat

“Als de big data heersen kan de mens bij het
vuilnis”
- Maxim Februari, Nederlandse jurist, filosoof en schrijver
www.letstalkabouttech.nl
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Slides met extra info, o.a:
•
•
•
•
•
•

Tips om straling te beperken
Kanaries in de kolenmijn
Epidemiologisch onderzoek en statistiek
Freiburger appel 2012
Elektrohypersensitiviteit
Beïnvloeding vanuit industrie nader
onderzocht
• Recente publicaties
www.letstalkabouttech.nl
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Tips om straling te beperken

Beperk het gebruik van draadloze technieken, dus gebruik
ook de smartphone, pc, laptop, tablet, gamecomputer,
toetsenbord, printer, luidsprekers, babyfoon, opladers e.d.
zoveel als mogelijk met een kabel. Zorg dat de
bluetoothfunctie altijd uit staat en draag geen
smartwatches, fitbits, etc. Dit is gunstig qua gezondheid,
privacy en duurzaamheid.
Zet de wififunctie van uw modem/router uit of zet de wifi
alleen aan bij gebruik en beperk het zendvermogen. Er zit
bij de meeste providers een uitknop op het modem zelf.
Zorg er in ieder geval voor dat de wifi ’s nachts uit staat
(eventueel met een tijdklok), aangezien ons lichaam dan
herstelt. Er zijn ecorouters die alleen stralen bij gebruik van
de draadloze verbinding.
Gebruik geen draadloze DECT-huistelefoon, maar een
bedrade verbinding of koop een stralingsarme variant
(ecoDECT). Een DECT-telefoon veroorzaakt namelijk net als
een wifimodem 24 uur per dag veel straling in huis.
Zet de mobiele telefoon in de vliegtuigmodus indien deze
tijdelijk niet gebruikt wordt of zet deze helemaal uit. Wel
bereikbaar blijven met smartphone? Zet wififunctie en
mobiel netwerk uit, de bel- en smsfunctie werkt dan nog
en de straling is sterk gereduceerd.

www.letstalkabouttech.nl

USE IT SMART:
BE WIRED AND KEEP IT LOW!
• Maak er een gewoonte van om waar
mogelijk gebruik te maken van via
vaste lijnen aangesloten
elektronica.
• Zet draadloze functies uit als je er
geen gebruik van maakt.
• Houd bij gebruik van draadloze
verbindingen de stralingsbron(nen)
op zoveel mogelijk afstand van het
lichaam en beperk de duur.
Hoe minder en slimmer het gebruik
van digitale toepassingen en hoe
groter de afstand tot de stralingsbron,
hoe lager de stralingsbelasting.
Communiceer bij voorkeur via tekstberichten
en beperk het aantal apps. Mobiele
telefoongesprekken en het draadloos delen van
foto’s en video’s verhogen de
stralingsblootstelling. Ook geldt: hoe meer apps,
hoe meer straling. Maak alleen bekabeld gebruik
van social media

Gebruik mobiele telefoon, tablet, laptop etc. alleen offline in metalen
constructies zoals liften, auto's, bussen, treinen en vliegtuigen. Deze
constructies gedragen zich als een kooi van faraday en versterken o.a. door
de slechte ontvangst de straling.
Gebruik een hollow-of airtube-oortje bij het mobiel bellen of houd de
telefoon op tenminste 2,5 cm afstand van het oor. Deze waarschuwing
staat ook in de gebruiksaanwijzing.
Met name kleine kinderen lopen extra gezondheidsrisico’s door straling.
Vermijd ‘smart toys’ en draadloze apparaten voor baby's, peuters en
kinderen. Gebruik bedrade babymonitors in plaats van draadloze. Zet
apparaten in vliegtuigmodus voor het geven aan een kind om spelletjes te
spelen.
Installeer géén slimme meter (deze mag je weigeren) of andere draadloze
communicatiemiddelen tussen apparaten onderling (Internet of Things).
Zorg dat straling van buren (zoals wifi en DECT-telefoon) en/of een
zendmast niet in huis kan komen, te beginnen met de slaapplaats.
Wifirouters/modems, DECT en zogenaamde smarttoepassingen
veroorzaken 24 uur per dag veel straling in en om huis, omdat deze
continue verbinding zoeken met en data verzenden naar andere
apparaten.
Ga ook slim om met bedrade elektrische toepassingen, want deze kunnen
net als straling van draadloze technologie gezondheidsklachten
veroorzaken.

VOOR MEER INFORMATIE EN TIPS: www.stralingsbewust.info
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Dit kan niet waar zijn!?

•

Blootstellingslimieten zijn eind jaren ‘90 opgesteld en niet meer
aangepast
• Geen pre-market testing van mobiele technologie.
• Ontwikkelingen gaan zo snel, dat wet- en regelgeving continu
achterloopt (ook te zien bij impact van technologie op privacy,
democratie).
• Sterke lobby, draaideurpolitiek en ‘Captured Agency’*.
• Geen consensus over bewijslast, ondanks dat zo’n 70% van de
peer-reviewed studies biologisch schadelijke effecten van
elektromagnetische velden aantonen.
• Toepassing strategie ‘Doubt is their product’ (à la Tabaksindustrie
en Klimaatverandering).
• Illusie van de vooruitgang: vergelijk het in de markt zetten van
Coca Cola en Roken: overal en altijd bereikbaar zijn en streamen, is
Bronnen:
• Uit
Harvard
rapport ‘Captured Agency, How the Federal Communication Commission is dominated by the industry it presumably
hip
& happening.
https://ethics.harvard.edu/files/center-for-ethics/files/capturedagency_alster.pdf
• regulates:
Het is goed
voor de economie….
•

Artikel: How Big Wireless Made Us Think That Cell Phones Are Safe: A Special Investigation. The disinformation campaign—and massive
radiation increase—behind the 5G rollout.By Mark Hertsgaard and Mark Dowie, 29 maart 2018:
https://www.thenation.com/article/how-big-wireless-made-us-think-that-cell-phones-are-safe-a-special-investigation/

www.letstalkabouttech.nl
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Meer kanaries in de kolenmijn!

•

36 Year Old with Neck Tumor/Cell Phone Related: Santa Rosa 5G Small Cell
Testimony, jun. 2018
Inspraak naar aanleiding van het voornemen van Santa Rosa om ‘small cells’ in lantaarnpalen te
installeren https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=MM_doefBLz0
•
Wireless wake-up call | Jeromy Johnson | TEDxBerkeley, feb. 2016
Een Silicon-valley-ingenieur die technologie-gezondheidsvertegenwoordiger is geworden,
bespreekt onze gehechtheid aan technologie en de gezondheidsrisico's die een dergelijke
verslaving met zich mee kan brengen.
https://www.emfanalysis.com/tedx-wireless-wake-up-call/
•
My life six feet under ten cell antennas, Toronto, maart 2010
Binnen 2 maanden nadat er meerdere zenders op hun flatgebouw waren geplaatst begonnen degenen die op de bovenste
verdieping woonden zich ziek te voelen. Misselijkheid, duizeligheid, gezoem in de oren, hoofdpijn, hoofddruk, slaapproblemen,
hersenmist, huiduitslag, branderig gevoel in de huid en een metaalachtige smaak in de mond waren slechts enkele van de
symptomen. Dit verhaal van één van de bewoners, Veronica Ciandre, is ook te zien als getuigenis voor de The Royal Society of
Canada:
https://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2010/02/My_Life_6_Feet_Under_Cell_Towers.pdf
https://magdahavas.com/are-cell-phone-antennas-on-apartment-buildings-safe/
https://www.youtube.com/watch?v=jG-C-iI2VBw
•

Interview met de Nederlandse Margot Verhoeven over elektrogevoeligheid en impact van 5g, HTR media, nov
2019
http://htrmedia.nl/televisie/programma-s/margot-verhoeven-over-5g-elektro-allergie?

www.letstalkabouttech.nl
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5G kanaries in de kolenmijn!

“….Every single day we
wonder if we’re being
harmed by Verizon’s
antenna, if our DNA is
being changed, if our
children will get cancer
because of the antenna. It
is a terrible way to live
and and it has been
inflicted upon us against
our will”

https://www.youtube.com/watch?v=qQDmIcB4qIo
www.letstalkabouttech.nl
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Groei draadloze netwerken

20.821 (NL, jul 2006)

In 1998 was er niet alleen veel minder
wetenschappelijk onderzoek beschikbaar, ook de
algemene blootstelling aan radiofrequente straling
was veel lager.
Aantal km2 per zendmast
Aantal zenders voor
mobiele
communicatie

jaar

V.S.

NL

1996

529

?

2002

?

5

8000 (NL, dec 2002)

2006

46

2

20.821 (NL, juli 2006)

2016

42

1

43.313 (NL, dec 2016)

43.313 (NL, dec 2016)

Bronnen:
How 5G and EMF radiation impact your health, Nicolas Pineault, N&G Média Inc. 2019
Boek’De draadloze kooi’, 2017, Chantal Halmans, p.27
https://www.bellen.com/nieuws/aantal-umts-antennes-bijna-verdubbeld
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Bronnen:

Draadloze netwerken nov. 2019

https://wigle.net/

www.letstalkabouttech.nl
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UMTS-normen stralingsbelasting

Landen

Blootstellingslimiet/advies
milliWatt/
m2

microWatt/
m2

V/m

Nederland, USA, Canada, Duitsland, UK,
Australië …

10.000

10.000.000

61,4

India, Vlaanderen

1000

1.000.000

19,4

Rusland, China, Bulgarije, Italië, Israël, …

100

100.000

6,14

Nieuw-Zeeland

50

50.000

4,34

Wenen (artsen)

10

10.000

1,94

Salzburg (artsen), Raad van Europa (2011)

1

1.000

0,614

SBM en Oostenrijkse artsen (OAK)

0.01

10

0,061

0.0001

0.1

0,00061

GSM/UMTS ontvangst
(> 2 GHz)

Voor een uitgebreide omrekentabel: http://www.beperkdestraling.org/images/stories/Varia/Omrekentabel_gedetailleerd.pdf

www.letstalkabouttech.nl
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Al jarenlang serieuze waarschuwingen van
artsen en wetenschappers
DOCTORS AND SCIENTISTS CALLING FOR STRICTER REGULATION AND/OR A MORATORIUM ON
WIRELESS TECHNOLOGY

(O.A. https://www.cellphonetaskforce.org/governments-and-organizations-that-ban-or-warn-against-wireless-technology/ )

Vienna Resolution 1998
Salzburg Resolution 2000
Declaration of Alcalá 2002
Catania Resolution 2002
Freiburger Appeal 2002
Bamberger Appeal 2004
Maintaler Appeal 2004
Coburger Appeal 2005
Oberammergauer Appeal 2005
Haibacher Appeal 2005
Pfarrkirchener Appeal 2005
Freienbacher Appeal 2005
Lichtenfelser Appeal 2005
Hofer Appeal 2005
Helsinki Appeal 2005
Parish Kirchner Appeal 2005

Saarlander
International
Appeal 2005
Appeal of Würzburg 2010
Stockacher
Seletun
Appeal
Consensus
2005 Statement 2010
Benevento
Freiburger
Resolution
Appeal
2006
2012
AllgäuerPotenza
AppealPicena
2006 Resolution 2013
WiMax Doctors’
Appeal 2006
Appeal to Health Canada 2014
Schlüchterner
Scientists’
appeal
Declaration to Health Canada 2014
BrusselsInternational
Appeal 2007Scientists Appeal 2015Brussels Declaration 2015
Venice Resolution
Paris Appeal2008
2016
Berlin Appeal
Reykjavik
2008
Appeal 2017
Paris Appeal
International
2009 Scientists Appeal for a 5G Moratorium 2017Nicosia Declaration 2017Mad
London5G
Resolution
Space Appeal
2009 2018/2019
Porto Alegre
Hippocrates
Resolution
Electrosmog
2009 Appeal Belgium, 2019
European Parliament
EMF Resolution 2009
Dutch Appeal 2009
Copenhagen Resolution 2010
www.letstalkabouttech.nl
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Freiburger appel
2002 en 2012

Freiburger Appel: serieuze waarschuwing
van artsen en wetenschappers - 2002
2002:
«…..Bij onze patiënten stellen wij de laatste jaren een dramatische
toename vast van zware en chronische aandoeningen, specifiek :
• leer-, concentratie- en gedragsstoornissen bij kinderen
(bijvoorbeeld hyperactiviteit);
• bloeddrukafwijkingen, die met medicatie steeds moeilijker te
beïnvloeden zijn;
• hartritmestoornissen ;
• hartinfarcten en beroertes bij steeds jongere mensen;
• hersendegeneratieve aandoeningen (bv. Morbus Alzheimer) en
epilepsie;
• kanker, zoals leukemie en hersentumoren. »
« Daar ons de woonomgeving en gewoontes van onze patiënten in
de regel bekend zijn, zien wij, speciaal na gerichte vraagstelling,
steeds meer een duidelijke samenhang in tijd en ruimte tussen het
optreden van deze ziektes en het begin van een zenderbelasting…
»
Bron: Voorstel van resolutie voor de erkenning van hyperelektrosensitiviteit in Belgie,
24 mei 2017
www.letstalkabouttech.nl
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Freiburger appel
2002 en 2012

Freiburger Appel: serieuze waarschuwing
van artsen en wetenschappers - 2012
2012
“Over the past decade, the evidence of serious risks has been increasing
and accumulating worldwide. As physicians, we observe a clear increase
in health symptoms when radio-frequency exposure levels increase with
regard to distance and time—especially in the case of heavy cell phone
use, and in the vicinity of DECT cordless phones, Wi-Fi, and cell towers—
including problems falling asleep and staying asleep, chronic fatigue,
headaches, migraine, vertigo, tinnitus, unhealthy blood pressure levels
and arrhythmias, concentration and memory problems, learning and
behavioral disorders, a more frequent incidence of ADHD among children.
And numerous studies of independent scientists have now confirmed
many of these observations made by physicians.”
Bronnen:
http://freiburger-appell-2012.info/en/home.php?lang=EN
Nederlandse vertaling 2012 versie:
https://www.wirelessinfo.nl/nieuws/eigen-nieuws/154-internationaal-artsen-appel-2012

www.letstalkabouttech.nl
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Maatregelen ter vermindering blootstelling
aan straling in andere landen

• Voorlichtingsmaterialen, campagnes vanuit overheidsinstanties
o.a. California, Oostenrijk, Frankrijk, Cyprus, Italië (door rechter opgelegd)
• Geen wifi en/of geen mobiel telefoons op kinderopvang en scholen
o.a. Frankrijk, steden in Italië, Australië, Ierland
• Lagere blootstellingslimieten
o.a. voormalig Oostbloklanden, Rusland, China, Italië, Zwitserland, Noorwegen, België,
Luxemburg
• Moratorium 5G of rechtszaken tegen verplichte uitrol
o.a. Zwitserse kantons, steden in Italië, 100 staten en steden Verenigde Staten
• Mobiele telefoons van de markt gehaald vanwege overschrijding SAR-waarde
o.a. Frankrijk (Phonegate)
Zie ook: compilatie met inmiddels meer dan 100 maatregelen, adviezen en uitspraken van overheden,
internationale organisaties en rechtbanken over toepassing van elektromagnetische (EM) straling van
zendmasten, smartphones, snoerloze (DECT) telefoons en WiFi :
https://www.stopumts.nl/pdf/Compilatie-RF-straling-2019.pdf
www.letstalkabouttech.nl
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Voorzorgsmaatregelen in de V.S.

December 2017:
Het ‘California Department of Public Health’ publiceert richtlijnen over reductie van
de blootstelling aan radiofrequente energie van mobiele telefoons, en stelt dat langetermijn veelvuldig gebruik van mobiele telefoons kan leiden tot:
• hersenkanker en tumoren aan de gehoorzenuw en speekselklieren,
• minder sperma en minder bewegelijk sperma,
• hoofdpijn en effecten op leren en geheugen, gehoor, gedrag en slapen
Oktober 2017:
De ‘city of Berkeley’ (California, Silicon Valley) wint wederom rechtszaak tegen de
telecomindustrie. Het ‘Federal Appeals Court’ bevestigt haar beslissing uit april
aangaande de ‘City of Berkeley right to know ordinance’: deze wet verplicht
verkopers van mobiele telefoons een waarschuwing bij te voegen waarin staat dat bij
het op het lijf dragen van de telefoon de richtlijnen voor veilig gebruik overschreden
kunnen worden indien deze aan staat.

Bronnen:
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/EHIB/CDPH%20Document%20Library/Cell-Phone-Guidance.pdf
https://www.saferemr.com/2015/08/berkeley-cell-phone-right-to-know.html
www.letstalkabouttech.nl
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Veiligheidswaarschuwing in elke mobiele
telefoon(-handleiding)

Bron: http://www.showthefineprint.org/

www.letstalkabouttech.nl
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Reductie blootstelling aan radiofrequente
energie
(uit richtlijn van Gezondheidsdepartement
Californië)
Houd uw telefoon uit de buurt van uw lichaam

• Verminder of vermijd het gebruik van uw mobiele
telefoon wanneer het hoge niveaus van rf-energie
verzendt (bij slechte ontvangst)
• Slaap niet met uw telefoon in uw bed of in de buurt
van uw hoofd
• Doe de headset uit als je niet aan het bellen bent.
• Vertrouw niet op een "stralingsschild" of andere
producten die beweren RF-energie,
elektromagnetische velden of straling van mobiele
telefoons te blokkeren.
Bronnen:
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/EHIB/CDPH%20Document%20Library/Cell-Phone-Guidance.pdf
https://www.dailymail.co.uk/health/article-6796679/Are-AirPods-dangerous-250-scientists-warn-be.html
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What about children?
(uit richtlijn van Gezondheidsdepartement
Californië)

Kinderen kunnen meer risico lopen op schade door blootstelling aan
Radiofrequente (RF)-energie omdat:
•

RF-energie kan een groter gebied bereiken van de hersenen en het
lichaam van een kind dan van een volwassene.

•

De hersenen en het lichaam van een kind groeien en ontwikkelen zich door
de tienerjaren heen en in deze periode kan het lichaam gemakkelijker door
RF-energie worden beïnvloed en het effect kan schadelijker zijn.

•

Een kind dat gebruik maakt van een mobiele telefoon zal veel meer jaren van
blootstelling aan RF-energie hebben in zijn of haar leven dan iemand die begon met
het gebruik van een mobiele telefoon als een volwassene.

Er is niet veel onderzoek gedaan naar de effecten van RF-energie op kinderen of
tieners, maar een paar studies hebben aangetoond dat er sprake kan zijn van
gehoorverlies of rinkelen in de oren, hoofdpijn en verminderd algemeen welzijn.
Bronnen:
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/EHIB/CDPH%20Document%2
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Zendmasten en kankerclusters

Een paar voorbeelden uit een overzicht van clusters van kanker en andere ernstige ziekten die werden
vastgesteld in de buurt van antennes voor mobiele telefonie.
• Juni 2019: kankercluster in Israel - Meer dan 40 buurtbewoners stierven reeds aan kanker, een aantal
andere mensen vechten nu nog tegen de ziekte.
• Maart 2019 - Gsm-antenne op de schoolgrond: 4 kinderen en 3 leerkrachten met kanker in Ripon,
Californië.
• Februari 2012 - Kankercluster in Spanje: 'Cancer' mast finally comes down in Spain
"Midden in het dorp Benajarafe stond 16 jaar lang een zendmast voor mobiele telefonie, op korte
afstand van de huizen. Het dorp van 400 inwoners telde de laatste jaren 50 kankergevallen en 30 doden.
Vele bewoners klagen over o.a. slapeloosheid, hoofdpijn en geheugenverlies. De bewoners zijn er van
overtuigd dat de mast de oorzaak is van hun lijden en hebben het na twee jaar durende strijd voor elkaar
gekregen dat de mast verwijderd wordt." (stopumts.nl)
• Mei 2011 - Een universitaire studie legt de link tussen 4924 kankergevallen en de straling van antennes
voor mobiele telefonie in de Braziliaanse stad Belo Horizonte (Next Up, Why Fry)
Bron: http://www.beperkdestraling.org/kankerclusters-rond-gsm-masten
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Afname van klinische symptomen na
verwijdering van basisstation op
flatgebouw

“In 2014 publiceerde de Japanse arts Tetsuharu Shinjyo een voor-en-na-studie naar de
gezondheid van bewoners van een flatgebouw in Okinawa, met op het dak al een aantal jaren
stralende antennes voor mobiele telefonie. 122 personen uit 39 van de 47 appartementen,
werden geïnterviewd en onderzocht. Voorafgaand aan het verwijderen van de antennes
hadden 21 mensen last van chronische vermoeidheid; 14 van duizeligheid, vertigo of de ziekte
van Menière; 14 van hoofdpijn; 17 van oogpijn, droge ogen of herhaalde ooginfecties; 14 van
slapeloosheid; 10 van chronische neusbloedingen.
Vijf maanden nadat de antennes werden verwijderd, had niemand in het gebouw chronische
vermoeidheid. Niemand had nog neusbloedingen. Niemand had oogproblemen. Slechts twee
mensen hadden nog slapeloosheid. Eén had nog steeds duizeligheid. Eén had nog steeds
hoofdpijn. Gevallen van gastritis en glaucoom opgelost. Net als de bewoners van dat gebouw
voor de studie, weet de meerderheid van de mensen in de wereld van vandaag niet dat hun
acute en chronische ziekten voor een groot deel worden veroorzaakt door elektromagnetische
vervuiling.”
Bronnen:
Boek "The Invisible Rainbow", Arthur Firstenberg, 2017
https://mdsafetech.org/cell-tower-health-effects/
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Statistiek: Prostaatkanker VS sinds 1990

Bron: Lezing L. Vriens, stopumts.nl in Reusel, 19 mrt 2019: https://www.stopumts.nl/doc.php/Oproepen/11907/Gemeente%20Reusel-De%20Mierde
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Schildklierkanker

Bron: Lezing L. Vriens, stopumts.nl in Reusel, 19 mrt 2019: https://www.stopumts.nl/doc.php/Oproepen/11907/Gemeente%20Reusel-De%20Mierde
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Autisme en RF straling

Bron: Lezing L. Vriens, stopumts.nl in Reusel, 19 mrt 2019: https://www.stopumts.nl/doc.php/Oproepen/11907/Gemeente%20Reusel-De%20Mierde
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Glioma BM in England

Bron: Lezing L. Vriens, stopumts.nl in Reusel, 19 mrt 2019: https://www.stopumts.nl/doc.php/Oproepen/11907/Gemeente%20Reusel-De%20Mierde
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20 Facts about 5G and your health
(ehtrust.org)
Bron: https://ehtrust.org/key-issues/cell-phoneswireless/5g-internet-everything/20-quick-facts-what-you-need-to-know-about-5g-wireless-and-small-cells/

1. 5G “small” cell antennas are to be placed in neighborhoods everywhere.
2. The radiation from small cells is not small.
3. Millions of small cells are to be built in front yards in the name of 5G.
4. 5G will add an extra layer — not replace — our current wireless technology.
5. Community authority is being overruled at every level.
6. Cell phone companies have confirmed that 5G “small” cell towers do not need to be placed every hundred feet (despite
industry statements that densely placed small cells are needed in close vicinity to homes).
7. Scientists worldwide are calling for a halt to the 5G Roll-out.
8. Cumulative daily radiation exposure is associated with serious health effects.
9. Scientists state that wireless radiation is a human carcinogen.
10. Antennas near homes decrease property values.
11. Experts state that 5G Small Cell Wireless streaming bills do not make financial sense.
12. Microwave antennas in front yards present several worker and public safety issues.
13. Fiber is the solution and the safe alternative.
14. Wireless Companies warn investors of risks but neglect to inform consumers and neighbors living near towers.
15. Antennas near our homes will affect our sleep.
16. Cellular Radiation Negatively Impacts Birds and Bees.
17. US Cities and Entire Countries are voting to halt 5G.
18. The FCC is not monitoring radiation exposures from cell installations and many cell towers are in violation of the
radiation limits.
19. The American Academy of Pediatrics is one of many medical organizations that is calling for federal action to protect
children.
20. Firefighters fought hard to oppose 5G small cells in California.
www.letstalkabouttech.nl
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Scala aan mogelijke gezondheidseffecten
als gevolg van straling

Kinder- en volwassen leukemie

Hersentumoren bij kinderen en
volwassenen

Borstkanker

Veranderde immuunfunctie met inbegrip
van een verhoogde allergische en
ontstekingsreactie,

Slapeloosheid en slaapverstoring

Pathologische lekkage van de
bloed-hersenbarriere

Neurodegeneratieve ziekten, Alzheimer,
ALS

Cardiovasculaire effecten

Veranderde
hersengolfactiviteit

Genotoxische effecten (DNAbeschadiging, condensatie van
chromatine, micronucleatie, verminderd
herstel van DNA-schade in menselijke
stamcellen)

Korte termijn effecten op cognitie,
geheugen en leren, gedrag, reactietijd,
aandacht en concentratie

Bron: https://bioinitiative.org/participants/do-we-know-enough-to-take-action/
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Ziektelast door straling van draadloze
techniek

•

Wetenschappelijke literatuur laat een duidelijke relatie laat zien tussen de blootstelling aan
elektromagnetische velden en de huidige epidemieën aan diabetes, kanker, achteruitgang
van de mentale gezondheid en hartfalen. De Amerikaanse arts Sharon Goldberg licht dit toe
tijdens een hoorzitting over 5G-wetgeving in Michigan. Zie:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=CK0AliMe-KA
“This isn’t my opinion, this is science”

•

Elektro(Hyper)Sensitiviteit (EHS of ES): gezondheidsklachten door de stressrespons van het
lichaam op elektromagnetische velden/straling. Veelgenoemde klachten: hoofdpijn, duizeligheid,
griepgevoel, oorsuizingen en gebrom (Laagfrequent geluid), jeuk- en huidproblemen, spier- en
gewrichtspijn, hartkloppingen, verhoogde bloeddruk.

•

SOLK: Bijzondere aandacht verdienen de Somatisch Onvoldoende verklaarbare Lichamelijke
Klachten (SOLK). Bij de huisarts is 30 – 50% van de gepresenteerde lichamelijke klachten
somatisch onvoldoende verklaard. Ook op somatische poliklinieken in het ziekenhuis is de
prevalentie van SOLK hoog: bij de neuroloog, reumatoloog, longarts, gastro-enteroloog,
cardioloog, gynaecoloog en internist liggen deze percentages tussen de 41 – 66%*. Mogelijk
speelt de (onbekende) oorzaak straling daar een grote rol bij.
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Hoe vaak komt Elektro(Hyper)Sensitiviteit
voor?

• Schattingen van hoeveel mensen last hebben van straling variëren van 1% tot 10%. Fred
Woudenberg van GGD Amsterdam gaf in een uitzending van Editie NL, december 2017,
aan dat er in NL zo’n 850.000 mensen (5% van de bevolking) gezondheidsklachten hebben
door (een combinatie) van straling van zendmasten, wifi, smartphones, etc.
• In een recent Engels rapport (februari 2019) is onderzocht hoeveel impact de
elektromagnetische velden hebben op de toegang tot werk: “ The prevalence of people
restricted in their access to work in a man-made electromagnetic environment is
estimated at 0.65 per cent of the general population, at about 18% of the general
population with moderate IEI-EMF/EHS. The estimate of 0.65% equates to 435,500 people
in the UK’s population of 67 million. Some reasons for possible under-reporting are
discussed. Adjustments can enable some people with this disability to remain in
employment, suggesting that rates of restriction in access to work may fall as employers
become aware of what adjustments are needed.”
https://www.ommegaonline.org/article-details/The-Prevalence-of-People-With-Restricted-Acces
s-to-Work-in-Man-Made-Electromagnetic-Environments/
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(H)Erkenning van ElektroHyperSensitiviteit

• Advies Raad van Europa aan de lidstaten in resolutie nr. 1815 (27 mei 2011): “pay
particular attention to ‘ electrosensitive’ people who suffer from a syndrome of intolerance
to electromagnetic fields and introduce special measures to protect them, including the
creation of wave-free areas not covered by the wireless network.”
• Het Europees Parlement verzoekt de Lidstaten in de resolutie van 2 april 2009 met als
opschrift ‘Gezondheidsrisico’s in verband met elektromagnetische velden’ om : “het
voorbeeld van Zweden te volgen en mensen die lijden aan elektromagnetische
overgevoeligheid, te erkennen als personen met een handicap, zodat zij passende
bescherming en gelijke kansen krijgen.”
• EHS is in Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen, Zweden opgenomen in de lijst van
beroepsziekten, onder rubriek R68.8. En sinds 2002 bestempelt Zweden
elektrogevoeligheid als een functionele handicap.
Bron: Voorstel van resolutie voor de erkenning van hyperelektrosensitiviteit, Belgische Senaat, 24 mei 2017,
www.letstalkabouttech.nl
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Onderzoek(sjournalistiek) naar
beïnvloeding vanuit industrie

Wetenschappelijke analyses tonen aan dat financiering door de industrie het onderzoek naar radiofrequente straling kan
beïnvloeden en dat ook doet. Neem de tijd om (een aantal van) deze studies en de door deskundigen verstrekte documentatie
te bekijken:
• The Harvard Press Book “
Captured Agency: How the Federal Communications Commission is Dominated by the Industries it Presumably Regulates” by
Norm Alster documents the financial ties between the US federal government’s Federal communications Commission (FCC)
and how, as a result, the wireless industry has bought inordinate access to—and power over—a major US regulatory agency.
• “The Disinformation Campaign—And Massive Radiation Increase—Behind The 5G Rollout” by Mark Hertsgaard And Mark
Dowie in The Nation April 23, 2018
• Democracy Now: How the Wireless Industry Convinced the Public Cellphones Are Safe & Cherry-Picked Research on Risks
• Dr. Starkey presented how the government authorities are misleading the public and dismissing evidence of harm.
Dr. Starkey’s PPT is a critical look going point by point over the misinformation.
• Investigate Europe’s Two Part Investigation on 5G: 5G The Mass Experiment (Part 1) and
How Much is Safe? Finances Effect Research (Part 2) This must read report in 2019 covers the 5G rollout and the history of
industry influenced research on EMFS.
Voor volledig(er) overzicht van (gepubliceerd) onderzoek naar de invloed van het bedrijfsleven:
https://ehtrust.org/science/research-industry-influence-emfs
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Publicaties Investigate Europe

www.letstalkabouttech.nl

LET’S
TALK
ABOUT
TECH

Why 5G makes me reconsider health
effects cellphones - WIRED

"As with climate change, where denial rhetoric has been driven by companies interested
in maintaining the status quo, the wireless industry is vitally interested in assuring us
that 5G poses no issues—or that there's an unresolved debate, so we should trust the
existing radio-frequency exposure standards. That’s where we are now."
"But what if the FCC is measuring public health effects against a decades-old standard
that
(a) measures the wrong thing and
(b)was based on the work of an insular, private group, half of whose initial funding came
from the power and telecom industries and that elects its own members?
I am bothered enough to suggest that we need better, more neutral standards based on
widely accepted science.“
Written by President Barack Obama's former Special Assistant for Science, Technology, and Innovation Policy, Susan Crawford. She
writes for WIRED magazine now and is the John A. Reilly Clinical Professor of Law at Harvard Law School. She is a former Board
Member of ICANN, the founder of OneWebDay, and a legal scholar. Her research focuses on telecommunications and information law.
Crawford served on the Federal Communications Commission Review team in the Obama transition.
Bron:
www.letstalkabouttech.nl
https://web.archive.org/web/20190401150103/https://www.wired.com/story/why-5g-makes-reconsider-health-effects-cellphones/
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Playbook brancheorganisatie* voor
weerleggen gezondheidsproblemen

•

Publieke zorgen effectief oppakken, anders mogelijk vertragingen bij het verwerven van nieuwe
antennesites, negatieve verhalen in de media en druk op politici om verdere beperkingen in te
voeren.

•

Aanbevolen reactie op elektrogevoeligheid: "De WHO heeft geconcludeerd dat, hoewel zelf
gerapporteerde hoofdpijn en andere symptomen echt waren, er geen wetenschappelijke basis
was om de symptomen te koppelen aan blootstelling aan radiosignalen. Bovendien zegt de WHO
dat de behandeling zich moet richten op het medisch beheer van de gezondheidssymptomen en
niet op het verminderen van de blootstelling aan radiosignalen".

•

Bij verzoeken om voorzorgsmaatregelen, "wijzen op de normen voor beschermende blootstelling
met grote veiligheidsmarges, de technische kenmerken die onnodige blootstelling tot een
minimum beperken, het lopende onderzoek en de beschikbaarheid van consumenteninformatie
als bestaande voorzorgsmaatregelen".

•

Tegengaan van negatieve berichtgeving in de media door "positief met de media samenwerken",
en een
de voorgestelde
"door
in lokale
kranten
een
* GSMA
is devan
brancheorganisatie,
die de manieren
belangen vanis
meer
dan 'advertorials'
750 mobiele operatoren
en 350
bedrijvente
in plaatsen
aanverwantedie
sectoren
vertegenwoordigt,
waaronder
van mobiele
telefoons
softwareontwikkelaars
positievere uitleg
vanfabrikanten
de voorstellen
geven
danenanders
het geval zou zijn".
Bron: https://www.computerweekly.com/feature/Mobile-phones-and-health-is-5G-being-rolled-out-too-fast
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Nederlaag van de journalistiek

“Mijn boek vormt een kroniek over de
nederlaag van de journalistiek tegen de
macht. Er is geen land ter wereld waar de
machthebbers niet proberen de journalistiek
te beïnvloeden, te controleren, onder druk te
zetten of aan te sturen.“
- David Jiménez , ex-hoofdredacteur van de
grote Spaanse krant El Mundo
Bronnen:
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-spaanse-journalistiek-is-op-sterven-na-dood~b33427b5/
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Over het ZonMW programma

• Mona Keijzer verwijst in haar brief van 16 april jl. en tijdens het parlementaire debat van 5 juli jl. naar het
ZonMW programma en concludeert dat er geen aanwijzingen zijn dat blootstelling aan radiofrequente
EMV door mobiele telefonie leidt tot gezondheidseffecten.
• Technopolis concludeert echter in onafhankelijke evaluatie in 2015 dat op grond van dit ZonMWonderzoek geen conclusies kunnen worden getrokken, omdat:
o het totale rendement van het programma enigszins bescheiden is door gebrek aan duidelijke
wetenschappelijke aanknopingspunten voor onderzoek en geen welomschreven overkoepelende
onderzoeksvraag.
o Beperkte samenhang tussen de afzonderlijke projecten, terwijl een aantal projecten vrij kleinschalig
was. Dit betekent dat de statistische kracht van individuele bevindingen vrij gering is.
o Achteraf moet geconcludeerd dat deze brede aanpak een struikelblok is gebleken voor de volledige
verwezenlijking van de doelstellingen van het programma en dat het programma had kunnen
profiteren van een grotere thematische samenhang.
Bron: Programme evaluation Electromagnetic Fields & Health (EMF&H), May 2015
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Over het kennisplatform

•

Samenwerkingsverband van Agentschap Telecom, DNVGL, GGD GHOR Nederland, Milieu Centraal, RIVM, TNO,
ZonMw

•

Vraagtekens geplaatst bij financiering en samenstelling
kennisplatform door Tweede Kamer tijdens debat 5 juli
2019.

•

In 2014 opzegging lidmaatschap kennisplatform door drie
van de vier maatschappelijke organisatie, te weten
o Nationaal Platform Stralingsrisico’s (NPS),
o Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (
NIBE),
o StopUMTS
omdat Kennisplatform de gevraagde
onafhankelijkheid en daarmee betrouwbaarheid
Bronnen:
niet waarmaakt.
https://www.kennisplatform.nl/media/original/Rapport_evaluatie_Kennisplatform_EMV_sept_2018.pdf
TweedeKamerdebat 5 juli 2019
https://www.electrohealth.nl/maatschappelijke-organisaties-stappen-gefrustreerd-uit-overheidsoverleg/?c=392
www.letstalkabouttech.nl
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Evaluatie functioneren kennisplatform
2014 door betrokken maatschappelijke
organisaties

•

Het beschikbaar stellen van informatie over EMV in relatie tot gezondheid bestaat vrijwel
uitsluitend uit het ontkennen van een dergelijke relatie. Een gevolg daarvan is dat geen
adequate voorlichting over dit onderwerp gegeven wordt en dat het voorzorgsprincipe niet
wordt toegepast.

•

De verstrekte informatie is zeer summier en sterk eenzijdig gekleurd, gericht op het
ontkennen van schadelijke effecten. Om een voorbeeld te noemen: op één van onze
websites staan in de rubriek onderzoeken (http://www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/)
alleen al over 2014 (tot 17 september) 65 wetenschappelijke peer‐reviewed publicaties op
dit gebied. In de meeste daarvan zijn bij lage niet‐thermische stralingsbelastingen mogelijk
schadelijke biologische effecten gerapporteerd. Op de website van het Kennisplatform
echter is in 2014 en eind 2013 uitsluitend tendentieus gerapporteerd over slechts twee
onderzoeken

•

Er zijn in 7 jaar tijd geen lezingen of discussies geweest over niet‐thermische biologische
effecten, waar het bij de mogelijke gezondheidsrisico’s van EMV juist om gaat. Het is
daarom onduidelijk of er bij het Kennisplatform enige kennis aanwezig is over dit essentiële
onderwerp.
www.letstalkabouttech.nl
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Leden Gezondheidsraad intellectueel
bevooroordeeld?

“Jullie hebben een probleem met jullie Gezondheidsraad”
"Net zo zeggen mensen: 'nou, niet alle studies naar mobiele telefoons en hoofdtumoren
wijzen op een verband'. Nee, natuurlijk niet, nu nog niet. Het gebrek aan consistentie
zien zij als sterk bewijs dat er geen verband is. Maar dat is een vergissing. En dat brengt
ons bij de criteria voor gevolgtrekking, waar de Britse epidemioloog Bradford Hill in
1965 een fantastisch artikel over schreef. Een van zijn criteria was consistentie. Als je
consistente resultaten uit 25 studies krijgt, is dat een aanwijzing dat er sprake is van
een oorzakelijk verband. Maar Bradford Hill maakt heel duidelijk dat dat criterium
asymmetrisch is. Als de resultaten niet consistent zijn, is dat geen basis om te
suggereren dat er geen oorzakelijk verband is."
- Econoom David Gee , senior adviseur wetenschap, beleid en 'emerging issues’,
Europees Milieu Agentschap (EEA)
Van beide Late Lessons-rapporten was hij projectleider.
Bron:
https://www.nrc.nl/nieuws/2013/04/13/omgaan-met-onbewezen-gevaren-12642982-a1184652
https://www.stopumts.nl/pdf/NRC-Omgaan_met_onbewezen_gevaren_NRC_Handelsblad-2.pdf
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Ontwerp- en denkfouten

Ontwerpfouten “geen effect” studies
• Biologische effecten kunnen tegengestelde veranderingen in dezelfde parameter veroorzaken,
afhankelijk van exposimetrie of individuele variaties. Als veranderingen in beide richtingen
optreden, maar dan worden gemiddeld, kunnen de veranderingen niet langer worden gezien en
wordt 'geen effect’ gerapporteerd.
•

Uitsluiting deel populatie (Australisch onderzoek hersentumoren geen 60+ers, terwijl dat juist de
groep is waar meeste hersentumoren voorkomen.

Denkfouten wetenschappelijk bewijs
• Consistentie is niet noodzakelijk: Eén positieve studie wordt niet gecompenseerd door een
negatieve studie. Het kan gemakkelijker zijn om geen effect te vinden dan om het bestaan van
een effect aan te tonen.
•

WHO: "De vraag naar wetenschappelijk bewijs is altijd een formule om niets te doen en vertraging
op te lopen en meestal is de eerste reactie van de schuldigen .... in feite is wetenschappelijk
bewijs nooit de basis geweest, is het niet en zou het ook niet de basis moeten zijn voor politieke
en juridische
actie “ (rapport Tobacco explained, 2000)
Bronnen:
https://phiremedical.org/research-issues/
Cell Phone Radiation, Cancer and Science: Dr. Lennart Hardell Testifies at Danish Parliament,
https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=gIxGjKuKOU8&feature=emb_logo
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Testnetwerk 5G Olympische Spelen Korea
2018

Providers hebben voor 5G bijna vijf keer zoveel antennes nodig als voor
4G.
KT, de Zuid-Koreaanse provider, gebruikt 28GHz en 3,5GHz voor zijn
5G-netwerk.
De golven op hogere frequenties kunnen veel meer data vervoeren,
maar hebben minder bereik en dringen minder goed binnen in
gebouwen.
Het bouwen van veel antennes brengt hoge kosten met zich mee.
"Als we niet de juiste toepassingen kunnen vinden, gaan providers
misschien failliet”
Providers in de Benelux zijn dan ook, samen met zakelijke klanten,
volop bezig met het vinden van toepassingen, zo bleek onlangs uit een
achtergrondverhaal op Tweakers. Dat gebeurde bij eerdere generaties
netwerken, zoals 4g en 3g, niet of veel minder.
Dekking in gebouwen door de hoge frequenties nog lastiger is dan
verwacht. Ook wordt het verlagen van de latency een uitdaging;
servers die content serveren, moeten fysiek in de buurt zijn van de
gebruiker. KT haalde een roundtrip van 7-8ms op het testnetwerk.

Bron:
https://tweakers.net/nieuws/138869/providers-hebben-voor-5g-bijna-vijf-keer-zoveel-antennes-nodig-als-voor-4g.html
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Amsterdam en uitrol 5G

• 5G inspraak Gemeente Amsterdam, inclusief reactie
van Wethouder Meliani, 29. okt 2019
https://www.youtube.com/watch?v=BKFUsZoxK1o

• Ook Amsterdam kritisch op uitrol 5G
https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/smart-city/ook-amsterdam-k
ritisch-op-uitrol-5g/

• Reactie Amsterdam op wetsvoorstel Telecomcode
https://www.gemeente.nu/content/uploads/2019/09/brief_inzake_wet
svoorstel_implementatie_van_de_telecomcode_docx.pdf

• Inspraak mbt straling van mobiele communicatie:
OVER GETALLEN EN KEUZES, 25 sept. 2019
https://www.youtube.com/watch?v=2Sw9MJZHacE

• Inspraak Amsterdamse gemeenteraad over ICT over
5G, straling, gezondheid, regulering en
fundamentele mensenrechten, 15 mei 2019
https://www.youtube.com/watch?v=VBjheLf0cFs
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Maastricht en uitrol 5G

• Zienswijze Maastricht wetswijziging Telecomcode:

o Parallel aan traject van wetswijziging is in Maastricht door
Vodafone een testlocatie ingericht. Economische Zaken en
Klimaat (EZK) heeft hiervoor licentie afgegeven. Gemeente
Maastricht is hier niet over geïnformeerd, niet door Vodafone en
niet door EZK. Er is geen adequate informatiecampagne gericht
op burgers gevoerd en er is maatschappelijke onrust ontstaan.
o Vervolgens vragen, bezwaren en voorwaarden per thema:
Volksgezondheid, vergunningen/welstand, beheer en onderhoud,
uitvoering, vervreemding gebouw of voorziening,
energievoorziening, ecologie, verstoring
(verkeers)voorzieningen, juridisch, financieel.
https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/cf8f3f8a-3d4a-4aa1-84ae-ec69
ce1c3497

• 5G Informatie avond Maastricht, 22 aug 2019
https://www.youtube.com/watch?v=ywjN46ZfZHE&feature=youtu.be&t=4145&
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Utrechtse Heuvelrug - slimme
lantaarnpalen

Vraag raadslid Utrechtse Heuvelrug tijdens informatieavond over aanbesteding slimme
lantaarnpalen (22 februari 2018): “…..Dit is wel een technologie waar je voorzichtig mee
om moet gaan. Nou neem ik aan dat, op moment dat, u zei mogelijk binnen 2 jaar, 5G
wordt geïnstalleerd dat zal toch niet gebeuren, neem ik aan, zonder dat er een goed beeld
is van wat de effecten zijn, hoe dat op een veilige manier kan, kunt u daar wat over
zeggen?”
Antwoord Hugo Schooneveld*: “Nee, ik geloof daar helemaal niks van. Tot nu toe is uit
niets gebleken dat de overheid zich zorgen maakt over de gezondheid van dit soort
uitrollen. Dat is voor geen enkele techniek in de communicatie gebeurt tot nu toe. Men
zegt GLASHARD dat er helemaal niets aan de hand is met de gezondheid zolang je maar
niet boven een bepaalde zendersterkte uitkomt. En dat is dan 10 Watt/m2 als vermogen
dat uitgezonden wordt. Terwijl wij vinden dat mensen erg beroerd kunnen worden ver
onder deze zaken. Dus er is eigenlijk geen onderzoek naar…Artsen zijn ook niet op de
hoogte van deze problemen. Ik zou willen dat u gelijk had, maar ik kan er helemaal niks
mee.”
https://www.youtube.com/watch?v=2Sw9MJZHacE min. 8.30 t/m min. 9.35
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Zwitserland

Raphael Mahaim (Zwitserse politicus en
advocaat):
“5G discussie net zo groot als
Klimaatdiscussie”
•

April 2019: 65% van de Franstalige en
51% van Duitstalige bevolking zegt in
enquete dat 5G schadelijk is voor
gezondheid.

•

In 6 kantons uitrol gestopt/vertraagd.

•

15 oktober 2019 goedkeuring federaal
volksinitiatief om de uitbreiding van het
5G-netwerk te beperken. Tot 25 april 2020
om 100.000 handtekeningen te
verzamelen.
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Stand van de wetenschap volgens de
Zwitserse regering/federale milieudienst
(BAFU) sinds 2013

"Onderzoekers hebben met wisselende mate van zekerheid waarnemingen gedaan dat er andere biologische
effecten zijn die niet aan opwarming kunnen worden toegeschreven:
Volgens wetenschappelijke criteria is voldoende bewezen:
• de invloed op hersengolven
Er
•
•
•
•
•

is beperkt bewijs voor:
invloed op de bloedcirculatie in de hersenen,
een verminderde kwaliteit van het sperma,
destabilisatie van genetische informatie,
effecten op de expressie van genen,
geprogrammeerde celdood en oxidatieve celstress.

Het is niet bekend of dit verband houdt met gezondheidseffecten.
Ook is er net zoveel (of weinig) bekend of er drempelwaarden zijn voor de intensiteit en de duur van de
straling".
Deze evaluatie dateert van 2013 en bevestigde volgens de Zwitserse federale milieudienst ten volle de
noodzaak van voorzorg: "Vanuit wetenschappelijk oogpunt is de toepassing van het voorzorgsbeginsel op de
van deze straling dus nog steeds gepast”
Bron:regulering
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail?newsid=1443
www.letstalkabouttech.nl
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“Mogelijk schadelijk voor de gezondheid”?

Anno 2019 is het bewijs niet langer "beperkt“:
• Risico op kanker, "duidelijk bewijs" (VS-NTP, Italiaanse Ramazzini studies, Oostenrijkse
AUVA studies en andere individuele studies)
• Er is vrijwel zeker bewijs van "oxidatieve celstress
• Aantasting sperma, "vrij consistent“ (Canadese gezondheidsautoriteit)
• Embryoschade en cognitiestoornissen (Zwitsers herhaal onderzoek)
• Hoofdpijn en slaapstoornissen, hoge "waarschijnlijkheid“
Een officiële evaluatie van de stand van de wetenschap, aangekondigd in het
"Overzichtsrapport van de WHO", ontbreekt nog steeds na 10 jaar (!), vermoedelijk omdat de
commissie voornamelijk bestaat uit ICNIRP-leden.
In april 2019 heeft de IARC niet-ioniserende straling aangemerkt als een hoge prioriteit voor
verder onderzoek na een belangrijke evaluatie van kankerverwekkende stoffen, die in The
Lancet is gepubliceerd. Het rapport meldde dat er nieuw bewijs was dat een herbeoordeling
van de kankerverwekkende classificatie van niet-ioniserende straling rechtvaardigt.
Bronnen:
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail?newsid=1443
https://www.computerweekly.com/feature/Mobile-phones-and-health-is-5G-being-rolled-out-too-fast
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Een korte geschiedenisles op 5gisnietoke.nl
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whatis5g.info

Bron: https://whatis5g.info/
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Advies Gezondheidsraad 2000

Er is op dit moment in Nederland geen wettelijke mogelijkheid
om plaatsing van antennes (en daarmee ook van
basisstations) op grond van gezondheidsoverwegingen te
reguleren. De Commissie beveelt aan dat hierin wordt
voorzien, bijvoorbeeld door wijziging van de
Telecommunicatiewet of de Wet Milieubeheer.

Bron: Nota Nationaal Antennebeleid 2000
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European Scientific Committee on Health,
Environmental and Emerging Risks (SCHEER ) over 5G
The European Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging
Risks (SCHEER ) issued a statement identifying 14 emerging issues to bring to
the attention of the Commission services including 5G, E-cigarette and chronic
diseases, they prioritized 5G impact as “high.”
•The SCHEER statement “
Potential effects on wildlife of increases in electromagnetic radiation“
states, “On the horizon, a new generation of even shorter high frequency 5G
wavelengths is being proposed to power the Internet of Things (IoT). The IoT
promises us convenient and easy lifestyles with a massive 5G interconnected
telecommunications network. However, the expansion of broadband with shorter
wavelength radiofrequency radiation highlights the concern that health and
safety issues remain unknown. Controversy continues with regard to harm from
current 2G, 3G and 4G wireless technologies. 5G technologies are far less
studied for human or environmental effects” (Russell, 2018).” and
concludes, “5G networks will soon be rolled out for mobile phone and smart
device users. How exposure to electromagnetic fields could affect
humans remains a controversial area, and studies have not yielded
clear evidence of the impact on mammals, birds or insects. The lack of
clear evidence to inform the development of exposure guidelines to 5G

LET’S
Recente publicaties: The Lancet, december 2018
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In The Lancet in december 2018 een artikel
over de gezondheidsrisico’s van de in razend
tempo toenemende hoeveelheid straling van
mobiele technologie. De schrijvers
concluderen dat er een urgente noodzaak
bestaat tot het adresseren van de zo
genoemde elektrosmog”. Zij roepen op tot
een waarlijke evidence based benadering
van de risico’s en de regulatie van
kunstmatige elektromagnetische velden,
waarin bij voorkeur gebruik wordt gemaakt
van bekabelde apparatuur. Hier een
Nederlandse samenvatting (met link naar
artikel in The Lancet):
https://stralingsbewust.info/2019/02/03/in-th
e-lancet-tijd-om-de-impact-van-de-wereldwij
de-electromagnetische-vervuiling-te-beoorde
len

www.letstalkabouttech.nl

LET’S
TALK
ABOUT
TECH

Recente publicaties:
NTP-studie en Ramazzini-studie (2018)

BERENIS, een adviesgroep van de Zwitserse Federal Office of Environment heeft de onderzoeksresultaten van de National Toxicology
Program (NTP)- en Ramazzini'-studies uitgebreid geëvalueerd. De BERENIS groep roept op om voorzichtig te zijn met het gebruik van
draadloze apparatuur en steunt het voorzorgsprincipe.
De adviezen van BERENIS zijn te vinden in de Newsletter van November 2018:
https://www.bafu.admin.ch/bafu/en/home/topics/electrosmog/newsletter-of-the-swiss-expert-group-on-electromagnetic-fields-a.html
Enkele quotes uit de conclusie:
• The NTP and Ramazzini studies are most comprehensive animal studies with regard to cancer and exposure to mobile phone and base
station signals that have been conducted to date. The scientific quality and standard of laboratory techniques are high, especially in the
NTP study.
• The results of these two animal studies are of great scientific relevance and importance for health policy because according to the
International Agency for Research on Cancer (IARC), positive results from animal studies with lifetime exposure are very important with
regard to the classification of cancer risk of an agent, together with data from epidemiological and mechanistic studies.
• Based on the observed evidence regarding a correlation between mobile phone use and gliomas as well as acoustic neuroma, the latter
data led to the IARC classification of mobile phone radiation as ‘possibly carcinogenic’ (group 2B) in 2011.
(The IARC classifies the risk that an agent or environmental toxin causes cancer in humans into five
groups, namely ‘probably not carcinogenic’ (group 4), ‘not classifiable’ (3), ‘possibly carcinogenic’ (2B), ‘probably carcinogenic’ (2A) or
‘carcinogenic’ (1).)
• Despite the methodological differences, both new animal studies showed relatively consistent results in schwannomas and gliomas, as
well as a dose-dependent trend to an increase in the carcinogenicity of these tumors.
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Kennisplatform over de NTP-studie
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The power of talk in a digital age

"In een tijd waarin de manier
waarop we communiceren en
verbinding maken voortdurend
verandert, en niet altijd ten goede,
geeft Sherry Turkle een
broodnodige stem van
voorzichtigheid en uitleg om te
helpen verklaren what the f*** is
going on".
http://www.reclaimingconversationbook.com/
www.letstalkabouttech.nl
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Flyer von diagnose:funk zu 5G voorkant

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1341
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Flyer von diagnose:funk zu 5G achterkant

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1341
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Europarlementariër Prof. dr. Klaus
Buchner zegt nee tegen 5G en komt
met een gezondere mobiele oplossing:
https://lnkd.in/dx9tBVJ
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SafeG

" If you have concerns about 5G (and you should), here’s
what the wireless companies want you to do in response
to the rollout of 5G wireless: Nothing. They are hoping
you will accept 5G silently and without complaint. But if
you have read this far, you are probably not the silent
type. You’re trying to find out about the dangers of 5G
and what you can do to stop it.
This site provides background on the dangers of 5G and
on an alternative that not only protects your health but
also your security and your privacy. We call that
alternative SafeG."

http://www.safeg.net
www.letstalkabouttech.nl
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Educatieve video van Frank Clegg,
voormalig President Of Microsoft Canada

Deze video schetst de meest actuele
onderzoeken en gegevens over
draadloze technologieën, de
implicaties ervan en de mogelijke
gevolgen voor de menselijke
gezondheid. Ook wordt een oproep
gedaan aan beleidsmakers en de
industrie om de haalbare veiligere
oplossingen te onderzoeken die ons
in staat zullen stellen om alle
voordelen van onze technologie te
behouden, maar wel veilig.
https://ehtrust.org/former-president-of-microsoft-canada-frank-clegg-onsafety-5g-wireless-technologies/
www.letstalkabouttech.nl
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STAY IN TOUCH
VOOR VEILIGE, HUMANE EN DUURZAME TECHNOLOGIE

Let’s Talk About Tech werkt aan verschillende
projecten en adviseert u graag om:
• meer bewustzijn te creëren over de (gevolgen
van) draadloze toepassingen;
• het debat over “all the good things and the bad
things” van digitalisering te stimuleren;
• te praten over de keuzevrijheid die we als mens
daarin zouden willen hebben;
• creatieve verbindingen met en tussen betrokkenen
vanuit verschillende invalshoeken te maken en
samen te werken aan veilige, humane en
duurzame oplossingen.
U kunt ons bereiken via info@letstalkabouttech.nl

Première Ubiquity in Eye, 7 van de 8 oprichters
van Let’s Talk About Tech op de foto met
filmmaker Bregtje van der Haak
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