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Inleiding
Vanavond zitten we hier bij elkaar met een 
reden: 

1. Medeverantwoordelijkheid van de 
gemeente voor de veiligheid/gezondheid 
van haar inwoners. Inwoners en Raad 
informeren zich over de 
gezondheidsrisico’s van straling van UMTS 
masten en de invloed die dit zou kunnen 
hebben op de gezondheid. Daarnaast 
kunnen inwoners maatregelen nemen om 
straling in hun huis te minimaliseren.

2. De gemeente Bergen heeft een rol in het 
informeren/voorlichten van haar inwoners 
over de mogelijke gezondheidsrisico’s van 
EMV-straling.
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5G APPEAL – > 180 WETENSCHAPPERS 
WAARSCHUWEN VOOR 5G
Meer dan 180 wetenschappers en artsen uit 36 landen bevelen een moratorium aan 
voor de uitrol van de vijfde generatie, 5G, voor telecommunicatie totdat potentiële 
gevaren voor de menselijke gezondheid en het milieu volledig zijn onderzocht door 
wetenschappers die onafhankelijk zijn van de industrie. 5G verhoogt aanzienlijk de 
blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMV) bovenop de 
2G, 3G, 4G, Wi-Fi, enz. voor reeds bestaande telecommunicatie. RF-EMV is bewezen 
schadelijk te zijn voor mensen en het milieu.

“We, the undersigned, more than 180 scientists and doctors from 36 countries, 
recommend a moratorium on the roll-out of the fifth generation, 5G, for
telecommunication until potential hazards for human health and the 
environment have been fully investigated by scientists independent from
industry. 5G will substantially increase exposure to radiofrequency
electromagnetic fields (RF-EMF) on top of the 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, etc. for
telecommunications already in place. RF-EMF has been proven to be harmful
for humans and the environment.“
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In het bijzonder: 
➔ Rainer Nyberg, EdD, Professor Emeritus (Åbo Akademi), Vasa, Finland 

(NRNyberg@abo.fi) 
➔ Lennart Hardell, MD, PhD, Professor (assoc) Department of Oncology, 

Faculty of Medicine and Health, University Hospital, Örebro, Sweden 
(lennart.hardell@regionorebrolan.se) 

Artsen, professoren, wetenschappers uit:

Portugal
Slovenië
Spanje
Zweden
Zwitserland
Verenigd Koninkrijk
Armenië
Australië
Brazilië
Canada
China
Colombia
Egypte

India
Iran
Israël
Japan
Jordanië
Zuid-Korea
Nieuw Zeeland
Nigerië
Oman
de Russische federatie
Turkije
Oekraïne 
Verenigde Staten
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De reden dat ik hier ben

Mijn naam is Nico van Amstel
Ik ben arts, werk en woon in deze regio en ben geïnteresseerd in de gezondheid 
van mijn medemens en alles wat daarmee samenhangt.

Mijn ervaring met de digitale wereld
Ik werk sinds 30 jaar met computers (eerste computer Olivetti M24 met harde 
schijf van 20 Mb en een kleurenmonitor!). Dagelijks maak ik gebruik van een pc 
en een  smartphone. En regelmatig van een laptop. 
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Ik ga het hebben over:

1) De aanleiding om me hierin te verdiepen

2) Waar deze (extra) straling voor nodig is en of dat doel in Egmond is bereikt 

3) Het ingestelde bloedonderzoek en de voorlopige resultaten

4) Een lijst van 27 feiten

5) Welke klachten deze straling kan veroorzaken

6) Hoeveel straling er eigenlijk nodig is voor adequate communicatie

7) De onlangs door het CDA gestelde kamervragen

8) De Standaard van de Bouwbiologische Meettechniek (SBM2015)

9) Wat mensen zelf kunnen doen ter vermindering van de hoeveelheid straling

10) Wat de gemeente kan doen
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Aanleiding
In 2012 bleek de gemeente Bergen voornemens om een vergunning te verlenen tot het 
plaatsen van een UMTS-mast, op 200 meter afstand van mijn praktijk en woonhuis in 
Egmond aan den Hoef. Aangezien er toen al bekend was dat dit gezondheidsproblemen 
zou kunnen veroorzaken heb ik mij er samen met mijn buurvrouw Lilium Bungener en 
mijn echtgenote voor ingezet om dit tegen te houden.

Naast het gezondheidsaspect speelde ook het visuele aspect een rol. 
Tesamen met het feit dat niemand in de buurt klachten had over een slecht bereik, 
volgden vele bezwaarschriften (> 500).

Vóór plaatsing Ná plaatsing
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Reden dat de UMTS-mast er moest komen

Verbetering van de mobiele communicatie in de wijk. 

Vraag: is dat doel bereikt?

Aangezien het merendeel van de bewoners gebruik maakt van de diensten van 
KPN of Vodafone (die al vele jaren een goed bereik hebben) is en was dat niet te 
verwachten. 

Voor 112 wordt gebruik gemaakt van de antenne met het beste bereik in de 
buurt, dus onafhankelijk van welke provider je hebt (en zelfs als je géén provider 
hebt). 
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2017

Ondanks alle bezwaren is deze mast geplaatst, waarbij aangekondigd werd dat er vier 
netwerkproviders “in zouden komen te hangen”. Wij hebben niemand gesproken die 
deze mast graag wilde.
In februari dit jaar zijn de antennes van T-Mobile in werking gesteld – en later zijn er 
3G-antennes van TELE-2 bijgekomen. Tot nu aan toe zijn er nog geen antennes van 
KPN en Vodafone geplaatst.

Gevolgen voor het bereik:

De cijfers van in totaal 35 respondenten na inwerkingstelling:

KPN 20 gebruikers waarvan er één een slechter bereik meldde

Vodafone 11 gebruikers waarvan er één een slechter bereik meldde

T-Mobile 3   gebruikers: geen verschil in bereik

Tele-2 1   gebruiker: geen verschil in bereik
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Februari 2017
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November 2017



Lokaal (bloed)onderzoek

Naar aanleiding van alarmerende uitslagen van bloedonderzoek op andere locaties -
onder andere in Kempten West (Bavaria) – heb ik een bloedonderzoek in de nabije 
omgeving opgestart. Aangezien er al jaren een prima bereik is in Egmond aan den 
Hoef (en dus straling) was een vergelijking tussen géén straling en wél straling 
uiteraard niet mogelijk. 
Maar wel constatering van een eventuele verandering ten gevolge van de 
inwerkingstelling van deze mast. Ik heb dit onderzoek helaas moeten beperken tot 
een ‘compleet bloedbeeld’ of ‘hemogram’. Dit ivm de kosten aangezien de gemeente 
hier niet in wilde bijdragen. Bij een dergelijk onderzoek is een grote deelname 
wenselijk (om betrouwbare uitspraken te kunnen doen) en dat moet niet belemmerd 
worden door financiële beperkingen. Aanvankelijk moesten deelnemers zelf de kosten 
dragen – later heb ik nog subsidie kunnen regelen. 

Uiteraard betreft dit slechts een klein deel van de klachten die door deze straling 
kunnen optreden – het is echter wel gemakkelijker objectiveerbaar en vergelijkbaar.
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Het bloedonderzoek
• 58 aanmeldingen
• 50 deelnemers aan het 1e bloedonderzoek vanaf de 

inwerkingstelling van de antennes

• Planning 2e bloedonderzoek ongeveer een half jaar later

• Tot nu toe 25 uitslagen binnen waarvan 5 met een afwijkend 
bloedbeeld.
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Het bloedonderzoek:

Vóór Ná
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Voorlopige conclusies bloedonderzoek

1. Tot nu toe vallen de waargenomen negatieve effecten van de straling van de 
mast op de Weidjes mij ontzettend mee. Mogelijke verklaringen:

• Er was al zoveel en zo lang straling dat de – tot nu toe relatief geringe -
toename weinig effect heeft.

• T-Mobile en Tele-2 hebben heel weinig abonnees in onze buurt – weinig 
toename van de straling.

• Deelnemers hebben zelf maatregelen genomen om de straling te beperken 
zodat de hoeveelheid straling per saldo zelfs afgenomen kan zijn. 

2. Er is uiteraard niets met stelligheid te zeggen over de negatieve effecten op 
lange termijn. Het blijft belangrijk om zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen te 
nemen om de hoeveelheid (continue!) straling zoveel mogelijk te beperken.
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24 Feiten
1. De benodigde straling van de antennes is veel geringer dan toegepast.
2. Vaak is slechts kortdurende bestraling toegepast, en daar is al schade bij aangetoond.
3. Het menselijk lichaam is in staat om veel schade te repareren – maar moet daar dan wél 

de tijd voor krijgen!!! (dus periodes géén straling!).
4. Onderzoeken die géén schade laten zien zijn vaak gefinancierd door de 

Telecomindustrie.  
5. Conclusies van het BioInitiative-rapport uit 2012 met een update in 2014, gebaseerd op 

bijna 4000 wetenschappelijke studies:
➢ Effect op het zenuwstelsel door straling is in 68% van de onderzoeken 

aangetoond. 
➢ Beschadiging DNA door straling is in 65% van de onderzoeken aangetoond.

6. Momenteel is al meer dan 5% van de Nederlandse bevolking overgevoelig geworden 
voor deze straling (dus heeft ook al last van een zeer geringe dosis).

7. Bij overgevoeligheid kan een zeer geringe hoeveelheid straling ernstige klachten 
veroorzaken (vergelijk bijvoorbeeld een pinda-allergie).

8. Een overgevoeligheid ontstaat pas na langdurige blootstelling.
9. Er is nog geen therapie of medicijn om van de schadelijke gevolgen te genezen.
10. Er worden diverse apparaten aanbevolen ter bescherming – er is geen/ onvoldoende 

bewijs dat het werkt.
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11. Afscherming van een huis helpt slechts gedeeltelijk – schermt ook ‘gezonde’ straling 
af.

12. In andere landen zijn div. maatregelen getroffen om hoeveelheid straling te beperken.
13. Bij Zwitsers onderzoek (financiering overheid en Telecomindustrie) zijn proefpersonen 

slechts 45 minuten bestraald, met lage dosis (0, 1 en 10 V/m. ICNIRP-norm: 61 V/m). 
Daarbij werden enkele personen ernstig onwel –> niet in de eindanalyse opgenomen. 

14. Het International Agency for Research on Cancer (IARC), onderdeel van de WHO, heeft 
deze straling ingedeeld als mogelijk kankerverwekkend (klasse 2B). Dezelfde klasse als 
DDT, chloroform en gelode benzine.

15. In een grootschalig Deens onderzoek, gefinancierd door de Telecomindustrie, bleek 
géén verhoogd risico op het ontstaan van tumoren door deze straling. Bij dit 
onderzoek zijn de zakelijke bellers ingedeeld bij de niet-bellers, evenals degenen die 
pas na de start van het onderzoek mobiel gingen bellen.

16. Een overgevoeligheidsreactie hoeft niet direct op te treden – kan zelfs dagen later 
nog.

17. Energie van onderlinge fotonen van EMV is zeer gering – omdat deze straling coherent 
is (met vaste frequentie itt röntgen- of uv-straling) dienen velden van individuele 
fotonen bij elkaar opgeteld te worden (vergelijk een colonne soldaten op een brug).

18. Een deel van de verklaring voor (over)gevoeligheid voor deze straling kan gevonden 
worden in de aanwezigheid van magneto-receptoren en elektro-receptoren die bij 
verschillende dieren een belangrijke rol spelen, ook bij mensen.
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19. Er bestaan ’Voltage-gated calcium channels (VGCG’s)’ wat verschuiving van het 
calciumionen-evenwicht veroorzaakt. Dat geeft dan een ‘nitric oxide-peroxynitrite-
oxidative stress pathway of action’ en vervolgens o.a. DNA-breuken.

20. Vele peer-reviewed publicaties tonen een verandering van het EEG aan tgv deze 
straling, onder andere een onderzoek van de Universiteit van Maastricht.

21. De resultaten van de verschillende onderzoeken zijn niet consistent door de vele 
variabelen die van invloed zijn: intensiteit, dragerfrequentie, duur van blootstelling, 
selectie van de deelnemers, in vivo of in vitro, keuze van parameters, andere 
bronnen van straling etcetera.

22. De Gezondheidsraad sluit momenteel niet meer uit dat in de toekomst ook 
schadelijke niet-thermische effecten bewezen kunnen worden. Vergelijk bacteriën: 
we wisten eerst niet dat ze bestonden (ze waren dus zelfs niet aangetoond, er 
bestond slechts een vermoeden) maar wel dat je ziektes kon voorkomen door 
bijvoorbeeld hygiënische maatregelen te treffen. Het is te doen gebruikelijk in de 
geneeskunde om het gezonde verstand te gebruiken en zaken die potentieel 
ziekmakend zijn zoveel mogelijk te vermijden, ook zónder onomstotelijk 
wetenschappelijk bewijs.

23. De Gezondheidsraad adviseert momenteel om het ALARA-principe te hanteren.  
24. Zowel het Europees Parlement als de Raad van Europa doen de aanbeveling om de 

op de ICNIRP adviezen gebaseerde normen te verlagen.



Klachten
Mogelijke klachten als gevolg van 
elektromagnetische velden

Neurologisch
• Slapeloosheid. Op korte termijn kan er een 

negatief effect ontstaan op de melatonine-
serotonine balans, met als gevolg 
slaapproblemen en depressieve klachten. 

• Hoofdpijn
• Geheugen- en concentratieproblemen
• Leerproblemen
• Duizeligheid
• Misselijkheid
• Nervositeit
• Prikkelbaarheid
• Depressieve stemming
• Angst
• Vermoeidheid
• Tintelingen

18

Cardiologisch
• Hartkloppingen
• Hartritmestoornissen
• Hoge bloeddruk

Oren
• Oorsuizen
• Gevoel van druk

Ogen
• Ongemakkelijk gevoel
• Gevoel van druk
• Verslechtering van het zicht
• Staar



Lange termijn effecten
• Verhoogd risico op kanker
• Schade aan zenuwstelsel 
• Schade aan hersenweefsel 
• Verhoogd risico op neurologische, 

degeneratieve ziektes zoals bijvoorbeeld 
Alzheimer (onderzoek Prof Salford / 
amyloïdstapeling)

• Overbelasting van het immuunsysteem
• DNA-schade
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Vruchtbaarheid
• Verminderde vruchtbaarheid
• Miskramen 
• Geboorteafwijkingen 

Hormonaal
• Verstoorde productie van melatonine
• Verstoorde productie van serotonine
• Verstoorde productie van andere 

neurotransmitters en hormonen

Overige
• Huidproblemen (5G!)
• Spierklachten
• Gewrichtspijn
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Meten thuis en 

op het werk
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Lage metingen
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Hoge metingen
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Standaard van de Bouwbiologische
Meettechniek (versie 2015)
Wordt o.a. aangeraden door de Oostenrijkse Ärztekammer (ÖÄK)

hoogfrequente draadloze straling (microWatt/m2)

SBM streefwaarde < 0,1

SBM zwakke afwijking 0,1 – 10

SBM sterke afwijking 10 - 1000

SBM extreme afwijking > 1000

ICNIRP 2-10 miljoen
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Maurits von Martels (Kamerlid CDA) heeft op 9 november 2017 schriftelijke 

kamervragen gesteld aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en 

Waterstaat over elektromagnetische velden en elektrohypersensitiviteit.

Hulde aan het CDA voor het stellen van vragen in de Tweede Kamer!

Wij zijn heel benieuwd naar de antwoorden. Onderstaand de gestelde vragen:

Vraag 1: Bent u ermee bekend dat in Nederland geen of weinig 

voorzorgsmaatregelen worden genomen ten aanzien van elektromagnetische 

straling in vergelijking tot andere landen? ¹

Vraag 2: Hoe geeft u invulling aan het advies van de Gezondheidsraad om de 

blootstelling aan mobiele telefonie zo laag als redelijkerwijs mogelijk te 

houden en de effecten te blijven onderzoeken? ²

Vraag 3: Ziet u mogelijkheden om richtlijnen te geven om elektromagnetische 

straling redelijkerwijs zo laag mogelijk te houden? Zo ja, op welke wijze? Zo 

nee, waarom niet?

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?did=2017D31701&id=2017Z15008
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Vraag 4: Wordt in het beleid betreffende elektromagnetische velden rekening 

gehouden met onderzoeken waaruit blijkt dat elektromagnetische velden naast 

opwarming van weefsel ook andere schadelijke biologische effecten op celniveau 

kunnen veroorzaken? Zo ja, op welke wijze?

Vraag 5: Is er sprake van een toename van elektrohypersensitiviteit in 

Nederland? Welke gegevens zijn hierover bekend?

Vraag 6: Bent u, met het oog op het rapport “Meewegen van gezondheid in het 

omgevingsbeleid” van de Gezondheidsraad dat adviseert om bij complexe en 

onzekere risico’s belanghebbenden te betrekken, bereid een inspanning te doen 

om belanghebbenden weer aan tafel te krijgen bij het kennisplatform 

Elektromagnetische Velden en Gezondheid door het platform meer bij hun 

wensen aan te laten sluiten? ³

¹ M. Redmayne, “International policy and advisory response regarding children’s exposure to 

radio frequency electromagnetic fields (RF-EMF)”, in Electromagnetic Biology and Medicine, 19 

augustus 2015, zie deze PDF.

² Gezondheidsraad, Mobile phones and cancer: Part 3. Update and overall conclusions from 

epidemiological and animal studies, zie deze link.

³ Gezondheidsraad, Meewegen van gezondheid in omgevingsbeleid. Evenwichtig en 

rechtvaardig omgaan met risico’s en kansen, 20 juli 2016, zie deze link.

http://www.abc.net.au/catalyst/download/Redmayne_2015_Policy_paper_WITH_HIGHLIGHTS_EBM.pdf
https://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/gezonde-leefomgeving/mobile-phones-and-cancer-part-3-update-and-overall
https://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/gezonde-leefomgeving/meewegen-van-gezondheid-in-omgevingsbeleid
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Maatregelen thuis 
Wat kan iemand zelf doen, welke maatregelen kunnen mensen zelf nemen.

1. Vervangen DECT-telefoon, evt door één met ECO-modus plus

2. Géén digitale babyfoon

3. Geen mobieltje in de slaapkamer

4. ‘s nachts WiFi uit

5. PC bedraad

6. Geen slimme meter – of die uit laten schakelen



Hoe ziet u uw 
verantwoordelijkheid?
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Wat kan de gemeente doen?
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Bewustwording

Stralingsgerelateerde gezondheidsklachten van inwoners serieus nemen

Gezondheidsklachten van inwoners nauwkeurig registreren bij de GGD en doorsturen 
naar het RIVM

Deskundigheidsbevordering bij de betreffende gemeente-ambtenaren en overleg met 
externe onafhankelijke deskundigen

Voor huisartsen en eerstelijns artsen een regionaal meldings- en inventarisatiepunt 
instellen voor gezondheidsklachten in relatie tot straling, bijvoorbeeld bij de GGD

Deze gezondheidskwestie landelijk aankaarten bij de Rijksoverheid
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Financiering, samenwerking en vergunning

Geen vergunning afgeven voor zend-installaties midden in - of dichtbij - woongebieden 

en bij kinderdagverblijven, scholen, ziekenhuizen en andere locaties waar kwetsbare 

inwoners langdurig verblijven

Pro-actief samenwerken met telecomproviders en omwonenden om passende locaties 

te zoeken voor zend-installaties

WMO-gelden gebruiken voor het vergoeden van stralingsmetingen en noodzakelijke 

afschermingsmaatregelen bij stralingsgevoelige inwoners (de gemeente ontvangt 

tenslotte ook gelden voor de plaatsing van zend-installaties op gemeentebezit)

Stralingsvrije zones creëren in bibliotheek, gemeentehuis en andere openbare 

gemeentelijke instellingen, zodat stralingsgevoelige inwoners ook gebruik kunnen 

blijven maken van deze voorzieningen

De stralingsintensiteit in de gemeente Bergen structureel laten verlagen door de 

telecomproviders; de uitgezonden elektromagnetische velden zijn nu veel hoger dan 

noodzakelijk is

Samen met inwoners en telecombedrijven oplossingen verzamelen, bekijken hoe 

gezondheidsklachten van mensen kunnen worden verminderd en dit terugkoppelen aan 

de gemeenteraad
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Communicatie en voorlichting

Inwoners met gezondheidsklachten desgewenst adviseren over straling

Zo nodig doorverwijzen naar Stichting Elektrohypersensitiviteit (EHS)

Open en eerlijke communicatie naar omwonenden bij plaatsing van een nieuwe 

zend-installatie; ruim vóór de plaatsingsdatum

Actieve voorlichting geven aan inwoners en scholen inzake (eigen) gebruik van wifi, 

DECT-telefoon, iPad, digitale schoolborden en andere draadloze technologie

Actieve voorlichting geven aan huisartsen en andere eerstelijns artsen over de 

specifieke gezondheidsklachten en mogelijke gezondheidsrisico’s van straling

https://stichtingehs.nl/


Dank u voor uw aandacht!
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Nico van Amstel - artsVragen kunnen ook achteraf gesteld worden via info@amstelhoef.nl
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KPN VODAFONE T-MOBILE TELE-2

AH Mobiel Ortel Mobile Budget Phone 88 Mobile Bliep

Aldi Talk Robin Mobile Cargofone BEN Tele2 3G

Dean One Simyo Deka Mobiel Choozze

Eilie Skilje Dirk Mobiel Simpel

Fieber Socia-Telecom Hollandsnieuwe Stipte

Galaxy Business 

Networks Telesur Lycamobile T-Mobile

Helder Telecom Telfort Raffel Tele2 4G

HEMA Telefonie Telpa Mobile 4G Redworks Telpa Mobile 3G

Intercity Technology Toggle SOS Mobiel

Jumbo Mobiel Vectone Mobile Telpa Mobile 4G

KPN Voiceworks Trendcall

Kruidvat Mobiel Yes Telecom Truphone

Lebara Youfone Vodafone

Mobicross Ziggo

Lijst netwerkproviders met bijbehorende internetproviders 



Stellingen

1. Er is géén wetenschappelijk onderzoek wat de 
onschadelijkheid van deze straling bewijst.

2. Voor apparatuur of therapie die beschermt tegen 
deze straling is net zoveel bewijs als om aan te 
tonen dat deze straling geen kwaad kan…. 
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BIJLAGE
5G APPEAL – 180 WETENSCHAPPERS 
WAARSCHUWEN VOOR 5G
Meer dan 180 wetenschappers en artsen uit 36 landen, bevelen een moratorium aan 
voor de uitrol van de vijfde generatie, 5G, voor telecommunicatie totdat potentiële 
gevaren voor de menselijke gezondheid en het milieu volledig zijn onderzocht door 
wetenschappers die onafhankelijk zijn van de industrie. 5G verhoogt aanzienlijk de 
blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMF) bovenop de 
2G, 3G, 4G, Wi-Fi, enz. voor reeds bestaande telecommunicatie. RF-EMF is bewezen 
schadelijk te zijn voor mensen en het milieu.

“We the undersigned, more than 180 scientists and doctors from 36 countries, 
recommend a moratorium on the roll-out of the fifth generation, 5G, for 
telecommunication until potential hazards for human health and the 
environment have been fully investigated by scientists independent from 
industry. 5G will substantially increase exposure to radiofrequency 
electromagnetic fields (RF-EMF) on top of the 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, etc. for 
telecommunications already in place. RF-EMF has been proven to be harmful 
for humans and the environment.“
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AUSTRIA 
Gerd Oberfeld, MD, Public Health Officer, Salzburg 

BELGIUM 
Marie-Claire Cammaerts, Dr, retired, Free University of Brussels, Bruxelles 
André Vander Vorst, Prof. em. Belgium 

BULGARIA 
Marko Markov, Professor Emeritus, Ph.D. in biophysics, Sofia University, Research international 
CYPRUS 
Stella Canna Michaelidou, Dr, Chemist Expert on Environment, Health and Food Safety, President of the Cyprus 
National Committee on Environment and Children's Health 

FINLAND 
Marjukka Hagström, LL.M, M.Soc.Sc., Senior researcher, The Finnish Electrosensitivity Foundation, Turku 
Osmo Hänninen, PhD, Professor Emeritus, Dept. of Physiology, Faculty of Medicine, University of Eastern Finland; 
Editor-In-Chief, Pathophysiology, Kuopio 
Georgiy Ostroumov, PhD (in the field of RF EMF), independent researcher 

FRANCE 
Marc Arazi, MD, Physician (Whistleblower on Phonegate international scandal), Nogent-sur-Marne 
Dominique Belpomme, MD, MSc, Full Professor in Medical Oncology; Director of ECERI, Paris University, Paris & 
European Cancer and Environment Research Institute, Brussels 
Philippe Irigaray, PhD, Scientific Director, Association for Research on Treatment against Cancer (ARTAC), Paris; 
European Cancer and Environment Research Institute (ECERI), Brussels 
Vincent Lauer, Ing. ECP, Independent Researcher, La Chapelle sur Erdre 
Annie J Sasco, MD, DrPH, Former Director of Research, French National Institute of Health 
and Medical Research, Former Chief of Epidemiology for Cancer Prevention at the International Agency for 
Research on Cancer and Former Acting Chief of Program for Cancer Control, World Health Organization, 
Bordeaux 
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GERMANY 
Franz Adlkofer, MD, Professor, Pandora-Foundation for Independent Research 
Christine Aschermann, MD (retired) member of the Kompetenzinitiative e.V., Leutkirch 
Mario Babilon, Dr. rer. nat., Professor, Baden-Wuerttemberg Cooperative State University Stuttgart 
Wolf Bergmann, Dr. med., Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V., 
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Klacht → bewijs

De Bio-initiative Working Group geeft aan (update 2015) dat er groeiende 
bewijzen zijn voor het ontstaan van gezondheidsrisico's door UMTS. De werkgroep 
van wetenschappers, onderzoekers en volksgezondheid deskundigen pleit voor 
onmiddellijk preventieve acties om de blootstelling aan onder andere UMTS te 
verminderen. In het overzicht staat:

1. Effecten op het zenuwstelsel door straling is in 68% van de onderzoeken 
aangetoond.

2. Beschadiging DNA door straling is in 65% van de onderzoeken aangetoond.

In de update wordt ingegaan op onder andere de volgende punten:
a. Diverse onderzoeken laten zien dat  dit soort straling geclassificeerd kan 

worden als '‘kankerverwekkend'';
b. De bestaande normen, zoals in Nederland gehanteerd, zijn niet adequaat 

voor bescherming van de volksgezondheid.
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TNO-onderzoek 
verzwakte UMTS-straling 2003



44

U bent hier dus met een reden...

Namelijk de zorg voor de bevolking van onze gemeente.

Volgens de Wet publieke gezondheid, Hoofdstuk II. Taken publieke 
gezondheidszorg, § 1. Algemeen. Artikel 2, punt 2:

“Het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen.”

Verder een uitspraak van de minister van VWS bij monde van mevrouw Van 
Bolhuis, directeur Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie (in 2008):

“ … het is echter geen taak van de rijksoverheid om de GGD-en te 
instrueren” en “ingevolge artikel 5 lid 1 van de Wet Collectieve Preventie 
Volksgezondheid (WCPV) dragen B&W zorg voor de instelling en 
instandhouding van gemeentelijke gezondheidsdiensten.“ 


