
Elektromagnetische straling (EMR) of elektromagnetische velden 

U kunt het niet zien, proeven of ruiken, maar het is een van de meest gevreesde vormen 
van straling. 

Telecommaatschappijen en de overheid 

Providers houden zich aan regels van de overheid. De overheid luistert op zijn manier naar 
de Gezondheidsraad. De Gezondheidsraad geeft uitsluitend maar adviezen aan de 
overheid die zijn gebaseerd op de SAR test: het meten van de temperatuur van zout water.  

En niet wat de effecten zijn van hoogfrequente straling op biologische organismen over 
een langere periode.  

De overheid heeft circa 6 miljard euro ontvangen van providers voor de verkoop van 
zendfrequenties en de overheid is dus verplicht om het netwerk van zendmasten te helpen 
uitrollen. (In een uitzending van Zembla hebben ex-topmanagers van KPN en Telfort 
gezegd dat de telecommaatschappijen de 6 miljard euro zullen terugeisen als de overheid 
de stralingsproblemen toch serieus gaan nemen.) 

Elektromagnetische straling (EMR) of elektromagnetische velden  

Op basis van nieuwe studies zijn er steeds meer aanwijzingen onder wetenschappers en 
het publiek over de mogelijke gezondheidsrisico's van deze nieuwe technologieën zoals 
volgend jaar 5G.  

Menselijke wezens zijn voorzien van bio-elektrische systemen. Onze harten en hersenen 
worden door interne bio-elektrische signalen geregeld.  

Milieu blootstelling aan kunstmatige elektromagnetische velden kunnen communiceren met 
fundamentele biologische processen in het menselijk lichaam die voor ons metabolisme 
zorgdragen. In sommige gevallen kan dit ongemak en ziekte veroorzaken. Sinds de 
Tweede Wereldoorlog is het achtergrondniveau van EMF uit elektrische bronnen 
exponentieel gestegen, meest recentelijk door de stijgende populariteit van alle draadloze 
technologieën, zoals mobiele telefoons, draadloze telefoons, WI-FI en WI-MAX netwerken.  

Divers wetenschappelijk onderzoek bevestigd dat elektromagnetische velden zorgen voor 
het biologisch actief zijn bij dieren en bij mensen, die belangrijke aantasting op de 
volksgezondheid kan hebben. 

In de hedendaagse wereld, wordt iedereen blootgesteld aan twee soorten 
elektromagnetische velden:  

(1) extreem lage frequentie elektromagnetische velden (ELF) van elektrische en 
elektronische apparaten en hoogspanningslijnen;  

(2) radiofrequente straling (RF) van draadloze apparaten zoals mobiele telefoons en 
draadloze telefoons, cellulaire antennes en torens en broadcast-verzending torens zoals 
C2000 en UMTS masten.  

Wij verwijzen als bron naar het 1.600 pagina’s tellende rapport Bioinitiative 2012 wat nog 
steeds 

Internationaal [raadplegen document] ca 1.000.000 is bekeken en gedeeld,-gedownload 
middels meer dan totaal 5,2 miljoen bestanden en 1 miljoen pagina's informatie.  

Als er zich al zoveel mensen mee bezig hebben gehouden, vakexperts, professoren etc zo 
er dan toch enigszins een gevaar kunnen optreden in ons biologisch systeem? 

Reageren graag 
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[13:34, 27-1-2019] Tiab Bv: bronnen 
 
[16:00, 30-1-2019] Tiab Bv: Professor Victor Moshchalkov van het Departement 
Natuurkunde en Astronomie aan de K.U.Leuven : “De permanente blootstelling aan 
elektromagnetische straling beukt als een pneumatische hamer op ons lichaam in. 
Over schadelijke effecten op moleculair en cellulair niveau bestaat nu geen discussie 
meer. Het recente BioInitiative Report van 2012 spreekt boekdelen.” 

 
 
 
Het BioInitiative Report nam meer dan 3.600 wetenschappelijke studies en reviews – 
en dit op alle mogelijke niveaus: van moleculaire en cellulaire studies, over proeven 
op dieren als bij mensen tot casecontrol studies, epidemiologische onderzoeken en 
meta-analyses – onder de loep. Dit rapport spreekt klare taal: “Er zijn substantiële 
bewijzen dat elektromagnetische straling leidt tot allergische en ontstekingsreacties, 
veranderingen in het immuunsysteem en beschadiging van het DNA. Verder zijn er 
ernstige aanwijzingen dat dit op lange termijn kan resulteren in DNA-breuken en 
kankers, permanente celstress en vroegtijdige veroudering en wijziging in de 
hersenfuncties. Bovendien treden deze effecten al op ver beneden de huidige 
stralingsnormen. De stralingsnorm moet drastisch worden teruggebracht. 

 
 
 
Professor. Dr. Adlkofer rapporteert al in 2007 op basis van de Europese Reflex- 
studie en de Interphone-studie: “DNA-breuken ontstaan bij 1/40 van de aanbevolen 
stralingsnorm. Dit toont aan dat UMTS tien keer schadelijker is dan 2G en dus leidt 
tot een grotere kans voor kanker. (…) Er is geen twijfel: UMTS/3G is veel gevaarlijker 
dan 2G.” (De afgelopen jaren zijn bovendien 75% van de woningen in Nederland, 
België en Duitsland uitgerust met een slimme energie meter die de hele dag door 
met intervallen 3G signalen uitzend. Momenteel wordt ongevraagd door diverse 
providers een nog gevaarlijker netwerk ’G’ uitgerold = 10 keer sterker dan 3G) 

 
 
 
Professor. Dr. Stefaan Van Gool, kliniekhoofd van de Afd. Kinderhemato-oncologie 
van het U.Z.L. en buitengewoon hoogleraar aan de K.U.L. (“Er zijn onweerlegbare 
bewijzen voor de schadelijke effecten van de elektromagnetische straling. Het zou 
eigenlijk de taak van de operatoren en de industrie moeten zijn om te bewijzen dat ze 
niet schadelijk zijn” 

 
 
 
Het Freiburger Appell, ondertekend door meer dan 1.000 Duitse artsen en meer dan 
40.000 burgers: “Het ongehinderd binnendringen van continu straling in woon- en 
werkomgeving, (…) In gevaar zijn speciaal zwangeren, kinderen, tieners, oudere en 
zieke mensen. (…) Wij zien het stijgende aantal chronische zieken ook als gevolg 
van een onverantwoordelijke grenswaarde politiek,” 



 

Professor. Dr. Olle Johansson van het Karolinska Instituut: De uitbouw van 
draadloze ‘slimme’ energiemeters met als gevolg het onvrijwillig blootstellen van 
miljoenen tot biljoenen mensen aan gepulste microgolfstraling moet onmiddellijk 
stopgezet worden.” 

 
 
 
Prof. Dr. Leif Salford (diensthoofd neurochirurgie in de universiteit van Lund): “Het 
aantal gerapporteerde gevallen van elektrogevoeligheid is gestaag aan het stijgen 
sinds 1991, toen het voor het eerst werd vastgelegd. (…) De geëxtrapoleerde trend 
toont aan dat men kan verwachten dat minstens 50% van de bevolking tegen het 
jaar 2017 zeker gezondheidsklachten hiervan heeft.” 

 
“De beïnvloeding van biologische processen bij mensen door niet-ioniserende 
elektromagnetische straling is het ‘grootste biologisch experiment ooit’. De dag 
van vandaag is het niveau van elektromagnetische straling in onze omgeving 10 
miljoen keer groter dan het ooit geweest is.” 

 
 
 
Prof. Dr. Belpomme (voorzitter van de Franse instelling voor onderzoek naar 
kanker (ARTAC): “We hebben hier te maken met een ernstig probleem voor de 
volksgezondheid. Ik zie steeds meer ouders op consult komen met kinderen, zelfs 
peuters en baby’s. Die kinderen hebben hoofdpijn, concentratie- en 
geheugenstoornissen, moeite om zich uit te drukken of dyslexiesymptomen… 
worden veroorzaakt door dit soort straling en/of door schadelijke chemicaliën.” 
(…) 

 


