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 Elektromagnetischestraling van 
 zendmasten is gevaarlijk!! 

De ICNIRP dit is een internationale raad van vooral natuurkundigen (lees geen biologen) 
die tevens banden hebben met de telecomindustrie en de de overheid zijn aangewezen 
om een richtlijn voor straling op te zetten. Maar door de banden met de telecomindustrie  
[en dus belangenverstrengeling plus eenzijdige vertegenwoordiging] zijn die normen  
noch onafhankelijk noch objectief tot stand gekomen. De vele bij ons beschikbare 
onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken, die er wel degelijk zijn, worden helaas  
niet erkend door onze overheid, vreemd toch? 

Voor de vaststelling van de officiële grenswaarden, is als uitgangspunt genomen 
dat een zak met zout water in 6 minuten niet meer dan 1 graad mag opwarmen (het 
thermische effect). Maar een mens is een biologisch wezen en geen zak zout 
water. Dat ons lichaam werkt op basis van elektromagnetische signalen is 
eenvoudig zichtbaar te maken in een EEG of ECG. Daarin is ook te zien dat deze 
straling zichtbaar onze organen verstoort, ook ver onder de ICNIRP-norm.  

Daarnaast is er in bovengenoemd onderzoek uitgegaan van een situatie van 6 minuten.  
In werkelijkheid worden mensen 24 uur per dag levenslang blootgesteld aan  
straling. Ook is er geen rekening gehouden met het cumulatieve effect van alle 
stralingsbronnen die er tegenwoordig tegelijkertijd dwars door elkaar heen aan het  
zenden zijn. Het is nog niet bekend wat de gevolgen hiervan op lange termijn zullen zijn. 
En er is nog helemaal geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de gezondheids-
risico’s van 5G.  

De Nederlandse overheid is zelf belanghebbende in het stralingsbeleid. De overheid  
heeft tot heden al ruim 7,3 miljard euro ontvangen voor het vrijgeven van  
zendfrequenties.  

 
Maar wat kan je er aan doen? 
Dan kan je denken aan: 
- Protest aantekenen bij de politiek en dus uw stem laten horen 
- Cloud Busters plaatsen 
- Gebruik bij voorkeur telefoon, internet en televisie via bedrade verbindingen 
- Schakel wifi signalen in nachtelijke uren uit 
 - Uw beglazing in uw woning laten voorzien van een nieuwe metalisch geladen folie 
 

  Een uitdaging om door te dringen tot de politiek 
  om de straling van zendmasten uit te bannen in de 
  directe bewoonde omgeving door plaatsing van bewust  
  gekozen locaties voor zendmasten op basis van een  
  gefundeerd antenneplan. 
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