Lijst van 21 punten inzake straling – Edwin Westhoff
Dit is een lijst van 21 punten die gebruikt kan worden voor brieven naar instanties en personen zoals de Eerste
en Tweede Kamer, gemeenten, scholen, universiteiten, politici, beleidsmakers, de pers en de media,
actiegroepen, ziekenhuizen, onafhankelijke journalisten, onderzoekers, e.d., inzake de gevaren van
hoogfrequente straling van bronnen zoals zendmasten, wifi, smart phones, slimme meters, laptops, tablets,
DECT telefoons, magnetrons, radar, radio- en tv-zendmasten, babyfoons, e.d.
1. Volgens de overheid is hoogfrequente (HF) straling van bronnen zoals zendmasten, wifi, smart phones
en slimme meters niet gevaarlijk voor mensen.
2. De overheid baseert zich daarbij op de Gezondheidsraad, - die zich baseert op het privé-instituut
ICNIRP. De stralingsnorm is gebaseerd op temperatuurverhoging van zout water: als het water in een
bak boven een smart phone niet één graad is gestegen na 6 min., dan is de smart phone “veilig”. (Het
zoute water moet het menselijk lichaam voorstellen. Deze test is gebaseerd op een verouderde test
waarbij het gaat om de hitte die radar veroorzaakt.)
3. De Gezondheidsraad gaat hierbij volledig voorbij aan alle onderzoeken waarbij het effect is gemeten
van (HF) straling op biologische organismen. De WHO heeft ongeveer dezelfde visie, maar zet vragen
bij mogelijke schade door HF straling.
4. Onderzoeken naar de schadelijke effecten van HF-straling zijn reeds gepubliceerd in 1972 door de US
Navy, waaruit bleek dat HF straling de volgende effecten kan veroorzaken: bloedafwijkingen,
slapeloosheid, DNA-schade, hartritme-stoornissen, impotentie, hallucinaties, verstoringen in
embryonale groei, afwijkingen in de hersenschors, en nog ong. 100 andere afwijkingen. Dit is
gebaseerd op 2000 laboratoriumonderzoeken.
5. Het BioInitiative Report 2012, een rapport uit 2012, geschreven door een internationaal team van 29
wetenschappers die 1800 wetenschappelijke onderzoeken hebben bestudeerd qua effecten van
straling, komt tot de conclusie dat chronische blootstelling aan HF-straling onveilig is voor biologische
organismen, en kan leiden tot o.a. DNA-schade; kanker; verminderde denkcapaciteit, verminderd
oordeelsvermogen, geheugenstoornissen, leerstoornissen en gedragsproblemen bij kinderen; aanmaak
van stress proteïnen; allergieën; aantasting van het centraal zenuwstelsel, miskramen, zelfmoord, etc.
6. De Raad van Europa adviseert een bovengrens van 1 milliwatt.
7. In “Resolutie 1815” uit 2011 van de Raad van Europa is een aantal richtlijnen, adviezen en voorstellen
opgenomen betreffende gezondheidsrisico’s, bescherming van de gezondheid, ontwikkeling van
alternatieve technologie, politieke beleidsvoering, bepaling van minimum standaardwaarden, e.d., i.v.m.
laagfrequente en hoogfrequente straling. Enkele voorbeelden: 1. bekabel alle computers in scholen, 2.
hanteer 1 milliwatt/m2 als hoogste norm en verlaag deze op termijn tot 0,1 milliwatt, 3. richt stralingsvrije
zones in, 4. maak beleid voor publieksvoorlichting betreffende de risico’s van straling, 5. financier
onafhankelijk onderzoek. Tot nu toe (jan. 2018) is geen enkel advies of voorstel opgevolgd en wordt er
geen onderzoek gedaan dat door de overheid wordt aangestuurd omdat de overheid hier geen geld
voor wil vrijmaken.
8. In Nederland is de stralingsnorm 10.000 milliwatt/m 2 : de hoogste ter wereld. In Oostenrijk is de
stralingsnorm 1 milli-watt/m2. Dit is 10.000 keer zo laag als de stralingsnorm in Nederland.
9. Naar schatting 3% tot 5% van de Nederlandse bevolking heeft fysieke last van de straling van
zendmasten, wifi, smart phones en slimme meters. Deze mensen zijn “Elektro Hyper Sensitief” (EHS).
Ze krijgen bijv. scherpe hoofdpijn als ze langs een zendmast rijden. In Zweden is EHS een door de
overheid erkende ziekte.
10. Een aantal ziekten zoals Alzheimer en hersentumoren vertonen de laatste jaren een trendbreuk: het
aantal gevallen is alleen nog stijgend, en dit loopt parallel met de uitrolling van het zendmastennetwerk
voor mobiele telefonie.
11. In Frankrijk, waar smart phones al waren verboden tijdens de lessen, zijn deze v.a. jan. 2018 ook op het
terrein van de school en in de pauzes verboden, i.v.m. de gevaren voor de gezondheid van de
kinderen. Wifi is in Frankrijk verboden in kleuterscholen en in openbare bibliotheken.

12. Een ex-directeur van Telfort heeft op tv verteld dat er een af-spraak is gemaakt tussen
elecommaatschappijen en de overheid die inhoudt dat de overheid klachten van burgers a.g.v. HFstraling niet serieus zal nemen. Als de overheid deze klachten toch serieus gaat nemen, zullen de
telecommaatschappijen de 6 miljard gulden die zij in 2000 betaald hebben voor zendfrequenties aan de
overheid, terugeisen, plus de 6 miljard gulden aan investeringen.
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13. HF-straling (die zogenaamd “niet-ioniserend” is) kan worden vergeleken met (ioniserende) radioactieve
straling qua effecten op mensen die vooral ontstaan door lange termijnblootstelling. Eén van die
effecten is DNA-schade, o.a. van voortplantingscellen.

14. De overheid heeft wettelijk bepaald dat het verboden is om de regering aan te klagen als het gaat om
gezondheidsaspecten.

15. Het overheidsbeleid is gebaseerd op het ontkennen van een mogelijke relatie tussen lichamelijke
klachten en stralings belasting vanwege economische belangen.

16. Meer dan 180 wetenschappers en artsen uit 36 landen hebben op 13 september 2017 de Europese
Commissie een moratorium ge vraagd op de geplande 5G-uitbreiding. Dit verzoek om officieel
uitstel wordt ingegeven door de zorgen over ernstige gezondheidseffecten door toename van de
blootstelling aan straling bij de invoering van 5G. O.a. onvruchtbaarheid en kanker worden genoemd.

17. Het aantal dodelijke hersentumoren bij jonge mensen is sinds het grootschalige gebruik van mobiele
telefoons is verdriedubbeld.

18. De zendmasten in Nederland staan afgesteld op de maximale stralingssterkte, i.p.v. de minimale. Het is
een feit dat bij 1% van de sterkte iedereen nog steeds kan bellen.

19. De laatste jaren is de stralingsbelasting bij mensen thuis enorm toegenomen a.g.v. apparaten zoals
slimme meters, wifirouters, e.d. De combinatie van stralingsbronnen: zendmasten binnen 500 meter,
wifi, slimme meters, magnetrons, tablets, smart phones, babyfoons, DECT-telefoons, straling van de
buren, e.d., zorgt voor een zodanig hoge belasting dat mensen chronisch vermoeid kunnen worden, en
klachten kunnen krijgen zoals hoofdpijn, slapeloosheid, hartklachten, etc., zonder te weten wat de
oorzaak is.

20. Door het gebruik van laptops op scholen kan het DNA van eicellen van meisjes worden beschadigd,
hetgeen een permanente schade kan opleveren voor volgende generaties, omdat in het totale leven
van vrouwen geen nieuwe eicellen worden aangemaakt.

21. Lloyds verzekeringen in Londen sluit schadeclaims uit die het gevolg zijn van straling.
Bronnen, bij de punten:
2, 5, 6. Bioinitiative Report 2012: http://www.bioinitiative.org/.
4. Studie van de NAVY: http://www.justproveit.net/sites/default/files/prove-it/files/military_radiowave.pdf
7. Resolutie 1815 Raad van Europa: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTMLen.asp?fileid=17994
8. Blootstellingslimieten:
http://www.stopumts.nl/doc.php/Voorlichting/7793/blootstellingslimieten_(stralingsnormen)_tabellen_en
_illustraties
9. “De wifi-tijdbom”: http://docplayer.nl/20835051-Wi-fi-tijdbom-dooozz-ontwikkelingen-naast-een-sneltikkende-geneeskracht.html door Bejamin Adamah.
10. Statistische gegevens van ziekten: trendbreuk: www.stralskyddsstiftelsen.se/2018/01/cancers-inthe-head-and-neck-are-increasing-in-sweden.
11. The Local website: https://www.thelocal.fr/20171211/france-to-ban-mobile-phones-in-schools
12. Uitzending van Zembla, 16-12-2004: https://www.youtube.com/watch?v=vET2rJtnalk
13. Ioniserende straling: Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Ioniserende_straling
15. TU-Delft: http://sg.tudelft.nl/event/gevaarlijk-mobiele-straling/
16. Moratorium op 5G: https://www.stichtingehs.nl/blog/137-moratorium-gevraagd-op-5g
17. International Scientists Appeal 2015: https://vimeo.com/123468632
18. Kennisplatform veilig mobiel netwerk: www.kennisplatformveiligmobielnetwerk.info/1085103.htm
20. Barry Trower: https://www.youtube.com/watch?v=ZchahZaWM8Y
21. Loyds: https://www.andrewgeller.me/blog/2015/03/25/lloyds-wont-discuss-emf-clause
Literatuur:
Prof. Dr. Ir. Michiel Haas: Elektrostress & Gezondheid

2

