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Smartphones, WiFi, zendmasten → gezondheid

Elektromagnetische velden (EMV) / EM straling 

Voordelen:

- overal bereikbaar, contact, info uitwisselen, foto’s, 

internet, betalen 

Nadelen: 

- verslaving, concentratieproblemen, slechtere 

leerprestaties, blauwe licht (melatonine), ongelukken 

(verkeer), hacken 

Gezondheid: 

- klachten, ziektes veroorzaakt door de EMV / straling 



Wat zijn EMV (EM straling) 

hoe kunnen ze schadelijk zijn?

- je ziet, ruikt, hoort en voelt ze niet (i.h.a.),

- weinig energie (geen opwarming vh lichaam)

- Röntgen straling en radioactieve straling zie, ruik, hoor 

en voel je ook niet en geven ook geen opwarming, maar 

zijn wel schadelijk 

- bij pillen (medicijnen), giffen, allergieën, geluid, …

ook weinig energie, geen opwarming → wel biologische

effecten 





Röntgen en UV fotonen (lichtdeeltjes)

- losse fotonen, Rö door ons lichaam, UV alleen huid, 

Rö: moleculaire verbindingen, UV: verbranding, EMV = 0 

Zichtbare en IR fotonen 

- losse fotonen, niet door ons lichaam, alleen warmte huid, 

EMV = 0  

Radiofrequente fotonen (draadloze communicatie)

- fotonen met zelfde frequentie, fase en polarisatie; tellen op; 

EMV >> 0, absorptie in ons lichaam (magnetron), geen 

directe schade maar verstoring van evenwicht door  

resonantie en interferentie; niet de energie, maar informatie



Gevoeligheid voor EMV/straling

Elektrische apparaten (EMC) 

- gevoelig voor elektrische storingen 

- mobieltjes op intensive care en in vliegtuigen

Mens & dier & plant

- bioelektrische (biochemische) wezens

EEG, ECG, zenuwen, cellen

- dieren: extreem gevoelig voor EMV (oriëntatie) 

haaien, roggen, bijen, trekvogels, bacteriën 



Wetenschap 

Biologische effecten 

(cel, weefsel, bloed, urine, EEG, ECG)

- vrije radicalen, stress hormonen 

- DNA schade (enkele en dubbele breuken) 

- verandering bloedwaarden/dikte

- melatonine tekort (slaaphormoon, anti-oxidant) 

- kwaliteit sperma minder (beweeglijkheid, aantal, schade)

- EEG en ECG verandering 

- bloed-hersenbarrière (doorlatend, toxische stoffen) 

- schade aan de hersenen (prenatale bestraling) 



In-vitro onderzoek (2004) 

bestraling zoals met mobieltje 

- DNA schade, vrije radicalen, stress hormonen 

- afhankelijk: gepulst, cellen, herstel, melatonine



Epidemiologisch onderzoek; Naila (1994-2004)



Epidemiologisch onderzoek, nabij zendmasten:

1. Oostenrijk (2006): Hoofdpijn, trillingen, concentratie-

problemen,  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)



Provocatie onderzoeken

TNO rapport (2003): 72 proefpersonen (36 ES), in lab. 

20 min. RF stralingsintensiteit 1/3600-ste van de norm 

- verminderd welzijn, verandering cognitieve prestaties, één  

uitvaller (ernstig onwel) 

Cofam-2 (2006): Zwitsers-Ned., 128 proefpersonen 

(37 ES) in lab. 45 min. RF (UMTS) stralingsintensiteit 

1/36-ste van de norm 

- 11 uitvallers, minstens 3 ernstig onwel, samenvatting 117  

proefpers., geen effect; conclusie Van Geel, staatssecr.: 

UMTS veilig ook op de lange termijn,

- betaling: 40% Telecom, 30% Zwitserland, 30% Nederland



Statistiek: Prostaatkanker VS sinds 1990 … 



Schildklierkanker 



Autisme en RF straling 



Glioma BM in Engeland



Klachten/ziektes door RF straling en/of LF EMV

- vermoeidheid, slapeloosheid (burnout, depressie)

- concentratie- en geheugenproblemen 

- hoofdpijn, oorsuizingen (tinnitus) 

- maag-darmklachten, hartritmestoringen

- allergische reacties huid (verbranding)

- verminderde vruchtbaarheid

* kanker, melanomen, Alzheimer

- onderzoeken → geen diagnose, EMV weg → klacht weg/minder

- EHS pas na langdurige belasting, lijkt op allergie,

- soms combinatie met: MCS, ME-CVS, Lyme, tinnitus, 

- klachten EMV individueel (immuunsysteem), 1.000.000 SOLK

- ernst van de klachten: pijn, werk, geld, relatie, huis, … 

- 2G, 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G, IoT, ‘slimme’ apparaten



Commissie EMV v/d Gezondheidsraad (GR)

- geen ‘wetenschappelijk bewijs’ dat niet-thermische 

biologische effecten veroorzaakt door EMV schadelijk 

voor de gezondheid kunnen zijn; sluit niet uit dat 

de schadelijkheid  in de toekomst aangetoond wordt 

- ervaringen van personen: niet-wetenschappelijk

- niet voorlichten, zou maar angstgevoelens opwekken

- 2013 en 2016: geen reden om het voorzorgsprincipe 

niet toe te passen 

- duizenden publicaties van mogelijk schadelijke 

effecten: geen bewijs (GR), genegeerd of in diskrediet 

gebracht

- economische belangen (zendrechten € 9 miljard + …)



California Department of Public Health 
(2017)

1. richtlijnen over reductie van blootstelling aan 

radiofrequente energie van mobiele telefoons. 

2. stelt dat lange-termijn 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.



Nicosia Declaration (2017)
Cyprus Medical Association, Wiener Ärztekammer en Cyprus

National Committee on Environment and Children’s Health

1. potentiële effecten RF straling (lage niveau’s) →

kanker, neurologische problemen, effecten op DNA,  

vruchtbaarheid, hypersensitiviteit en andere ernstige 

problemen, zoals goed gedocumenteerd in ‘peer-

reviewed studies’; oxidative stress, negatieve effecten 

op leren en geheugen

2. 16 maatregelen om  blootstelling aan mobiele telefoons 

en draadloze straling te reduceren

Alle draadloze apparatuur in 2017 verboden en verwijderd 

uit scholen in Cyprus, 3 voorlichtingsfilms 



Oostenrijkse artsen organisatie (ÖAK)  (2012) 

Richtlijn: voor diagnose & behandeling van het 

EMV & microwave syndroom (17 p.)

1. EMV:  laagfrequent (LF) &  radiofrequent (RF)

2. Meest voorkomende gezondheidsproblemen: 

slaap, vermoeidheid, uitputting, rusteloos, hartritme  

storingen, bloeddruk, hoofdpijn, depressie, concentratie, 

geheugen, duizelig, tinnitus, druk op hoofd en oren

Rechtbank Italië (Lazio - Rome, jan. 2019)

ministeries: Milieu, Volksgezondheid en Onderwijs

binnen zes maanden een voorlichtingscampagne starten   

risico’s voor gezondheid mobiele /draadloze telefonie 





IARC-WHO in Lancet Oncology (2011)

Kinderen extra gevoelig (GR)



Frankrijk (2010 – 2018)

- mobieltjes kinderdagverblijven/scholen verboden,

- reclameverbod mobieltjes kinderen < 14 jr,

- WiFi-verbod in crèches, 

- WiFi uit in basisscholen  wanneer niet in gebruik voor

educatieve doeleinden

Raad van Europa (2011) 

- pleit voor stralingsreductie, bescherming EHS pers. en  

creatie stralingsvrije gebieden

Europees Parlement (2009)

- roept lidstaten op om EHS als handicap te erkennen 

(Zweden) en bescherming en gelijke kansen te geven



Ervaringen → Wetenschap → Politiek / Economie

- kraamvrouwenkoorts (Semmelweis, 1847), bacteriën 

- cholera (Snow, 1854), bacteriën, > 30 jr

- Röntgen straling (X-rays, 1900)

- softenon (1957, misvormingen) > 5 jaar

- roken (1950 /1960 - …)

- asbest (1918 - 1993)

- chroom-6 (verf bij defensie, NS) 

- teflon productie (PFOA, Dupont/Chemours) 

- aardbevingen (Groningen) 

- EMV / RF straling 





UMTS-normen stralingsbelasting:    mW/m2

ICNIRP, Nederland, USA, Duitsland, UK      10.000

India, Vlaanderen 1.000

Brussel 25 (3G) → 100 (4G) → 570 (5G)

Rusland, China, Bulgarije, Italië, Israël, …        100

Nieuw-Zeeland 50

Wenen (artsen) 10

Salzburg (artsen), RvE (2011) 1

SBM, Oostenr. ÖAK, onafh. wetenschappers 0,01

GSM/UMTS ontvangst 0,0001

(> 2 GHz)



Rapport USA ‘Air Force Material Command’ (1994)  
RF Radiation Biological Effects and Safety Standards: a Review 

“het is bekend dat elektromagnetische straIing een 

biologisch effect heeft op menselijk weefsel.” 

- onderzoekers in de Sovjet Unie: sterk de nadruk op de 

niet-thermische effecten van RF straling. 

- elektromagnetische wisselwerkingen met de 

bioelektrische / biochemische functies van het lichaam: 

meer serieus gezondheidsrisico dan thermische

verhitting.” 

thermische eff. → niet-thermische biologische eff.
- Schwan (ca. 1970): alleen verwarming

- plastic model hoofd/lichaam gevuld met zout water



5G, de toekomst? met IoT? (‘slim’ ?) 

- 1G - 2G (GSM) → 3G (UMTS) → 4G (LTE); WiFi

- frequenties: 0,7 – 2,45 GHz (5 GHz) 

- 2G → 3G→ 4G: meer data, sneller, minder bereik 

- 4G→ 5G: veel meer data, supersnel, veel minder bereik
-

- frequenties en bereik 5G: 700 MHz (200 m – 3 km)

3,5 GHz (20 m – 300 m), 26 GHz (2 – 4 m)

- heel veel masten, aan lantaarnpalen om de 100 à 150 m

- in landelijk gebied alleen 700 MHz, huidige frequenties, 

1,4 GHz en 2,1 GHz (veiling 2020)



5G, gezondheid?  

- bij hogere frequenties kleinere indringdiepte straling

in het lichaam, meer absorptie in de huid, bijv. 10 x

- de normen voor de stralingsbelasting hogere frequenties

omhoog (Van Rongen, ICNIRP), met factor 6 in Brussel

- belasting huid factor 6 x 10 = 60 hoger dan nu 

- huid: grootste orgaan, zenuwcellen, bloedvaten, zweet-

en talgklieren; beschermt tegen bacteriën, virussen, 

schimmels en UV; warmteregulatie, aanmaak van 

vitamine D en is ons tastorgaan 

- EHS: nu al jeuk, pijn en verbranding; en al sterk stijgend 

aantal mensen met melanomen; verdere versnelling?

- EU 5G Appeal, > 247 wetenschappers-artsen, 42 landen



Conclusies

- er zijn schadelijke biologische effecten en klachten 

op korte en lange termijn  

- de Nederlandse (ICNIRP) normen zijn onveilig en 

worden nog onveiliger 

- Nederland loopt achter bij andere landen wat 

betreft het nemen van voorzorgsmaatregelen en 

het voorlichten en beschermen van de bevolking  

- introductie 5G (i.h.b. hogere frequenties) groot risico 

- het kan verstandig zijn zelf voorzorgsmaatregelen

te treffen, zowel individueel als voor gemeenten 



Aanbevelingen  

RF stralingsbelasting (in huis) verminderen door:

DECTs, WiFi’ s, babyfoon e.d. (die 24 uur per dag stralen) 

te vervangen door:

1. voorkeur: bedrade verbindingen: vaste telefoon, …

2. tweede keus: Eco-DECTs in Eco-mode plus, het 

basisstation (oplader, zender, ontvanger) straalt alleen 

bij gebruik, 

Eco-WiFi ’s met 95% stralingsreductie en 

Eco-babyfoon die alleen straalt als de baby huilt,

WiFi ‘s nachts uit



x

3. zo weinig mogelijk mobiel bellen, afstand houden tot 

stralingsbronnen 

4. geen ‘slimme apparaten’, thermostaat, TV, babyfoon, ..

5 en 6. voeding en bewegen 

7. ontgiften, toxische stoffen verwijderen (amalgaam, …) 

Bij gebruik van smartphones en tablets  zorgen voor:

- zo weinig mogelijk draadloos data verkeer, 

- WiFi functie uit, 

- vliegtuigmode, zo weinig mogelijk apps, bluetooth uit,

- zo weinig mogelijk streamen en downloaden van  

video’s en muziek 



Verdere problemen en wat eraan te doen 

RF straling van buren, zendmasten, WiFi op straat en

DECT en WiFi op school en op het werk

- overleg, protesten, voorlichten

- afscherming: geleidende materialen: verf, Al-folie, 

vitrage, kleding 

LF velden: 50 Hz, netvervuiling

- goede aarde (aardpin) 

- geaarde PCs/laptops, biokabels, filters, …

- halogeen gloeilampen, geen spaarlampen of LEDs

- geen aardlussen



Zendmasten  

Huidig
- veelal lage masten dichtbij → grote verschillen 

in stralingsbelasting en hoge belasting dichtbij,

Alternatief
- hoge zendmasten ver weg → kleine 

verschillen in stralingsbelasting en gemiddeld lage 

belasting, (Salzburg model)

Buitengebied 
- zoveel mogelijk  glasvezelverbindingen (evt. schotels)

Toekomst
- 5G, hogere frequenties, kleiner bereik, huidproblemen?



Gezondheidsraad (niet commissie EMV) 

- 2016: “om de ziektelast door milieufactoren terug te 

dringen, is het nodig om in de regelgeving striktere 

normen op te nemen, die gebaseerd zijn op 

gezondheidskundige advieswaarden”, 

- “bijna alle gezondheidsschade treedt op onder de 

norm”, striktere normen worden geadviseerd” 

Gemeentelijke autonomie

- “een verplichting voor gemeenten om mee te 

werken aan de plaatsing van zendinstallaties, … 

is niet opgenomen in de Telecommunicatiewet”



Elke waarheid doorloopt 3 stadia

Eerst wordt ze belachelijk gemaakt 

Dan wordt ze hevig bestreden 

Tenslotte wordt ze als vanzelfsprekend aangenomen

Arthur Schopenhauer, 

1788-1860, Duits filosoof



Enkele links

https://www.stopumts.nl/pdf/Compilatie-RF-straling-

2019.pdf

https://www.stopumts.nl/pdf/Literatuur-over-

gezondheidseffecten-RF-straling.pdf

https://www.stopumts.nl/doc.php/Voorlichting/11004/boeke

n_over_emv___straling_en_gezondheid

meest aanbevolen: de boeken van Haas & Wever en 

Schooneveld voor brede inhoud en van Halmans voor 

ervaringen van mensen

http://www.5gappeal.eu/scientists-and-doctors-warn-of-

potential-serious-health-effects-of-5g/

https://www.stopumts.nl/pdf/Compilatie-RF-straling-2019.pdf
https://www.stopumts.nl/pdf/Literatuur-over-gezondheidseffecten-RF-straling.pdf
https://www.stopumts.nl/doc.php/Voorlichting/11004/boeken_over_emv___straling_en_gezondheid
http://www.5gappeal.eu/scientists-and-doctors-warn-of-potential-serious-health-effects-of-5g/

