
´Living Lab` is een uitstekend gekozen naam voor het onderzoeken van en experimenteren met 
elektromagnetische velden (EMV) op levende wezens.
Gewoon experimenteren op mens, dier en plant daar is niks vreemds aan in deze tijden.

Graag wens ik u voor 2020 veel gezondheid ,liefde en moed toe.

Geachte gemeente,- raadslid, ambtenaar en een ieder die dit onder ogen komt.

In deze belangrijke fragmenten, van een bestuursvergadering in Den Haag, https://cutt.ly/xe3WXPi ziet u 
de heer Eric van Rongen, onbetaald* voorzitter van het ICNIRP, International Commission on Non-
Ionizing Radiation Protection, die persoonlijk uitlegt hoe dat alleen de temperatuur verhoging, door 
straling op en in het lichaam, het uitgangspunt vormt voor het vaststellen van de 
blootstellingslimieten. 
Zoals u heeft kunnen zien en horen vertelt hij dat het ICNIRP ook open staat voor nieuwe 
gezondheidsonderzoeken en als daar uit zou blijken dat er een oorzakelijk verband is, dat ze mogelijk 
de richtlijnen kunnen herzien. (*https://cutt.ly/VruVFEY) 

Het onafhankelijke gespecialiseerde instituut het ICNIRP waar alle rijksoverheden en haar instanties, 
telecombedrijven, ambtenaren, etc. als het gaat over de blootstelling ‘s limieten, naar toe wijzen. 
U kent het vast wel uit één van de standaard brieven die het college naar iedereen stuurt. 

“De onafhankelijke Nederlandse Gezondheidsraad, het Kennisplatform ElektroMagnetische Velden en
de wereld gezondheid organisatie (WHO) geven aan dat er geen negatieve gezondheidseffecten zijn 
door elektromagnetische velden van apparatuur met antennes(o.a. mobile telefoon) en zendmasten, 
voorwaarde is dat de blootstellingslimieten niet worden overschreden.” 

Gebaseerd op de waarden die het ICNIRP veilig acht, daterend uit 1998, hanteert Nederland één van 
de hoogste blootstelling ’s limieten aan elektromagnetische velden ter wereld respectievelijk 28 
volt/meter² (10 tot 400 MHz) en  61v/m² (900 MHz, 1800 MHz en 2000 MHz tot 300 GHz. WiFi valt 
hier ook onder. https://cutt.ly/ne6ksOe   
Het lichaam mag niet worden blootgesteld aan hogere veldsterkte dan de genoemde limieten.
 
Daarom is het niet raar dat er in Nederland weinig tot geen zorgen zijn over de schade van straling 
van babyfoons, smart phone, laptops, smartwatches, electrtronische auto's, ipads, draadloze 
koptelefoons, UMTS 2g, 3g, 4g, 5g, WiFi points, etc. op de gezondheid van 17 miljoen mensen. 

Dit staat in schril contrast met de 0,006 v/m²  die uit onderzoeken naar biologische effecten naar 
voren komt als grens voordat er gezondheidsschade kan optreden. 
De volgende richtlijnen zijn gebaseerd op studies van artsen van de European Academy for 
Environmental Medicine. 
EUROPAEM EMV-richt lijn 2016 voor de preventie, diagnose en behandeling van EMV-gerelateerde 
gezondheidsproblemen en ziekten. https://cutt.ly/he3WA8e

De Counsel of Europe raadt in een resolutie een maximum, binnenshuis, blootstellingslimiet van 0,6 
v/m² aan.  https://cutt.ly/re6xSvQ 
De SBM 2015, samengesteld door o.a. artsen, wetenschappers en bouwbiologen, stelt 0,1 V/m² voor 
als veilige limiet binnenshuis voordat er gezondheidsschade kan optreden. https://cutt.ly/ye6F5Vd  

Studies, empirische observaties en patiëntrapporten wijzen duidelijk op interacties tussen 
blootstelling aan EMV en gezondheidsproblemen. Deze link verwijst naar de officiële website van de 
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deelstaat Salzburg waar meer informatie staat over hun benadering van elektro smog. 
https://cutt.ly/Ce6kCJZ    

We kunnen niet allemaal een onderzoeker zijn. Dat zou toch geen reden moeten zijn om bij voorbaat
uit te gaan van één uitkomst? 

De gekozen naam voor de 5g experimenten lijkt boekdelen te spreken “levend laboratorium”

Kunt u zich voorstellen waarom honderd duizenden mensen zich zorgen maken over de gezondheid 
van hun geliefde leefomgeving? Over de straling die overal om ons heen is? Zo meteen worden er in 
elke plaats in de gemeente honderden misschien wel duizenden lantaarn palen geplaatst die 
uitgerust zijn met 5g zenders. Uit de laatste onderzoeken blijkt dat dit erg ongezond is voor alles wat 
leeft. 

Kunt u zich een voorstelling maken waarom ik bezorgd ben?

Zou het mogelijk zijn dat er afwezigheid van kennis is over het onderwerp elektromagnetische 
velden binnen de overheden? 

Weet u welke wethouder en ambtenaren daar over gaan in uw gemeente?

Heeft u persoonlijk met artsen, wetenschappers, bouwbiologen en meetspecialisten gesproken? 

Zijn er afspraken gemaakt met artsen, GGD, GGZ, natuurorganisaties, burgers en telecom om deze 
experimenten door medische experts te laten vastleggen? 

Of word de burger aan zijn lot overgelaten? 

Voorzorgsmaatregelen zijn er om iedereen te behoeden van mogelijke gezondheidsschade. Helaas 
blijkt in de praktijk het tegen over gestelde. Zou de invloed  van de telecom industrie zo groot zijn dat
deze uitmaakt hoe gezond wij mogen zijn? Dat onze kinderen verslaafd raken aan hun telefoon? 
Om over de inbreuk van onze privacy nog te zwijgen.

Bezorgde Scheveningenaren die inzitten over hun gezondheid zijn een petitie begonnen tegen een 
proef met 5G-zendmasten. Tot hun verbijstering zijn die onlangs geïnstalleerd op het Uiterjoon, in de
Vissershavenstraat en de Zeerustweg. https://cutt.ly/be3ErQB  

Naast dat we in Scheveningen zo meteen fijn sneller een film kunnen downloaden,   
zullen in het ‘Living Lab’ dan ook de biologische effecten van EMV op ons worden bijgehouden? 

Bij deze 5G test wordt geëxperimenteerd met verschillende frequentiebanden: zowel de 700 MHz, 
3,5 GHz-band en de 26 GHz-band. In Scheveningen wordt deze zomer het 5G Living Lab geopend. 
Hier zullen nieuwe 5G mogelijkheden worden onderzocht door samenwerkingen tussen de 
gemeente, T-Mobile en diverse hogescholen, bedrijven en start-ups. https://cutt.ly/Oe25Zd1 

In de volgende plaatsen zijn er experimenteervergunningen 5G afgegeven: Den Haag, Scheveningen, 
Amsterdam, Hoogezand, Rotterdam, Helmond, Rijen, Heerlen, Eindhoven, Maastricht en overal in 
Nederland worden momenteel testen gehouden op de 700 MHz band. https://cutt.ly/ve6hSV1   
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Een aantal weken terug hoorde de Eindhovense burgemeester en toehoorders, Marloes van 
Mensvoort krachtige woorden spreken op een demonstratie naar aanleiding van de 5g experimenten
o.a. in het living lab in Eindhoven.

Citaat: “Ik neem aan dat er in deze testperiode nauw toezicht en directe terugkoppeling is van testen 
en klachten bij huisartsen en GGD, en dat alles netjes gemonitord wordt, gezien de aard en omvang 
van dit waanzinnige experiment op de eigen bevolking…”
https://cutt.ly/Ke25NJH

“Juist met zoveel belangen van verschillende partijen – de Europese Commissie, (telecom)bedrijven, 
verzekeraars, burgers etc. – is het belangrijk om goede, onafhankelijke onderzoeken uit te voeren om 
de volksgezondheid te kunnen beschermen. Op dit moment wordt veel onderzoek gefinancierd door 
partijen die een economisch belang hebben bij de invoering van het 5G-netwerk, en dat is zorgelijk. 
De lichamelijke en geestelijke gezondheid zou te allen tijde voorop moeten staan. Laten we hopen dat
dit besef ook bij de Nederlandse overheid en in de rest van Europa op tijd komt.” https://cutt.ly/Oe3b19m 

Dit laatste schreef de GGZ op haar website. Wat zal de reactie van de Nederlandse overheid zijn? 
Juist die stelt een onderzoek in! Tenminste dat zou een logische stap zijn. Jammer genoeg staat de 
wereld op zijn kop en zijn de belangen van de telecom industrie blijkbaar belangrijker dan de 
gezondheid van onze kinderen of die van u. Wel zijn er een paar moties ingediend over onderzoeken 
naar de mogelijke gezondheidseffecten van 5g op de bevolking. 
Deze zijn afgewezen. (Bromet, Graus.) https://cutt.ly/ke6kIwR  

Recentelijk stuurde de Tweede Kamer de Gezondheidsraad een adviesaanvraag om op basis van 
actuele wetenschappelijke inzichten een advies uit te brengen over mogelijke gezondheidsrisico's in 
relatie tot 5G. Voorzitter van het ICNIRP, Eric van Rongen, heeft ook een zetel als secretaris bij de 
gezondheidsraad. https://cutt.ly/ae6Gnkr 

De straling van 5g frequenties komt bovenop de bestaande straling van o.a. UMTS 2g, 3g, 4g, WiFi, 
babyfoons etc. Blijkbaar krijgen we geen bescherming van de rijksoverheid die zijn 
verantwoordelijkheid bij de telecom industrie legt. U herinnerd zich vast nog wel de nieuwe 
telecomwet? Hierin staat dat het niet nodig is om een weigeringsgrond met betrekking tot 
volksgezondheid op te nemen ten aanzien van het plaatsen van antennes op bijvoorbeeld scholen en 
gemeentehuizen. 

De vraag is nu hoe gaan we onze geliefden zelf beschermen tegen de straling van al deze 
experimenten? Wat zou u doen als er een slimme lantaarn paal voor uw deur wordt geplaatst?
 
Een petitie zoals nu in Scheveningen? Brieven sturen naar de gemeente?  Kabels aanleggen voor 
internet? Of zou verzekeren een optie zijn? Als je klachten krijgt wat moet je dan doen? De zekering 
uit de lantaarn paal halen? Bij artsen of GGD aankloppen, die vaak van niks weten? 
Voorlichting avonden organiseren over EMV met eerlijke, juiste en volledige  informatie? 
  
Ook de verzekeringsindustrie ziet de bui al hangen en verzekerd niet tegen ontstane gezondheid ‘s 
schade van elektromagnetische velden op mensen.    

“De uitsluiting van elektromagnetische velden (uitsluiting 32) is een uitsluiting voor algemene 
verzekeringen en wordt standaard op de hele markt toegepast. Het doel van de uitsluiting is dekking 
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uit te sluiten voor ziekten die worden veroorzaakt door voortdurende langdurige blootstelling aan 
niet-ioniserende straling, d.w.z. door gebruik van mobiele telefoons. " https://cutt.ly/ze6F2Ub 

Zolang de blootstelling aan straling binnen de gestelde normen valt zijn er geen risico´s voor de volks 
gezondheid. Dit is een veel gebruikte zin die u waarschijnlijk wel vaker heeft gehoord. 
De Nederlandse blootstellingsnormen, gebaseerd op het ICNIRP, staan in schril contrast met de 
normen die door zeer veel andere instanties worden aangeraden.
Waarom zou dit zijn? Heel simpel het ICNIRP baseert zijn normen op thermische effecten terwijl de 
onderzoekers van EUROPAEM, De Counsel of Europe, bouwbiologen ook uitgaan van de biologische 
effecten van EMV op mensen en dieren. 

Het EUROPAEM heeft Elektro Magnetische Velden richtlijnen opgesteld waar voorzorgsmaatregelen 
in staan die aangeraden worden ten aanzien van blootstelling ’s normen van EMV. 
De studie is hier te lezen: https://cutt.ly/7e6GHIG  

“Chronische ziekten en ziekten geassocieerd met niet-specifieke symptomen nemen toe. Naast 
chronische stress in sociale en werkomgevingen, zijn fysieke en chemische blootstellingen thuis, op 
het werk en tijdens vrijetijdsactiviteiten causale of bijdragende omgevingsstressoren die aandacht 
verdienen door de huisarts en door alle andere leden van de gezondheidszorggemeenschap . 

Het lijkt nu nodig om rekening te houden met "nieuwe blootstellingen" zoals elektromagnetische 
velden (EMV).
 
Artsen worden in toenemende mate geconfronteerd met gezondheidsproblemen door onbekende 
oorzaken. Studies, empirische observaties en patiëntrapporten wijzen duidelijk op interacties tussen 
blootstelling aan EMV en gezondheidsproblemen. Individuele gevoeligheid en omgevingsfactoren 
worden vaak verwaarloosd.
 
Nieuwe draadloze technologieën en toepassingen zijn geïntroduceerd zonder enige zekerheid over 
hun gezondheidseffecten, waardoor nieuwe uitdagingen voor de geneeskunde en de maatschappij 
ontstaan. De kwestie van zogenaamde niet-thermische effecten en mogelijke langetermijneffecten 
van blootstelling aan lage doses werden bijvoorbeeld nauwelijks onderzocht vóór de introductie van 
deze technologieën.” https://cutt.ly/he3WA8e 

De Nederlander en Oud senior wetenschapper(WU)  en neurobioloog, momenteel o.a. werkzaam als 
adviseur van de Nederlandse Elektro Hyper Sensitiviteit Foundation, Hugo Schoneveld, geeft een 
betoog waarin hij opkomt voor de honderden mensen die hij persoonlijk kent die ziek worden van 
straling. Hij verteld dat de gezondheid ’s problemen optreden ver beneden de waarden die de ICNIRP
voorstelt. https://cutt.ly/pe6mONv 

Het betoog in de link is afkomstig van een bestuursvergadering in Den Haag, waar men uitvoerig 
sprak over de geplande experimenten met 5g frequenties. https://cutt.ly/me6Qp9G 

In de bijlage vind u verwijzingen naar de Nederlandse experts en aanverwante websites op het 
gebied van Elektro Magnetische Velden.

Er is moed voor nodig om onderzoek te doen wanneer je informatie krijgt die je overtuigingen 
tegenspreken.

Durft u te kiezen of kijkt u weg? 
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vertrouwende in uw integriteit jegens uzelf en de mensen die u gekozen hebben.

Namens de kinderen van de toekomst, 

Richard Slager

• Vanuit “Eerlijk over straling” werken wij graag mee aan eerlijke – juiste en volledige – 
informatie!

• advies-aan-gemeenten 

• informatiemap-5g-en-gezondheid-voor-gemeenten 

• De enorme effecten van 5G die voorspeld worden in de context van falende 
veiligheidsrichtlijnen

• symptomen elektromagnetische overgevoeligheid 

• 30.000 onderzoeken naar de effecten van straling 

• De feiten over straling 

• stralingsdeskundigen en meetspecialisten

• Gezondheid - Overheid, Gemeentes en GGD

• petitie namens 23.000 mensen 

• patiënten vereniging elektrogevoeligheid 

• korte documentaires aangaande EMV

• Verzamelpunt voor informatie en nieuws over straling 
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https://stralingsbewust.info/
https://sosstraling.nl/onderzoeken-2/
https://cpld.nl/elektrogevoeligheid/
https://www.verminder-electrosmog.nl/petitie/
https://www.zeeuwsplatformstralingsrisico.nl/gezondheid/?nr=16
https://stralingsbewust.info/stralingsdeskundigen-en-meetspecialisten/
https://5gisnietoke.nl/feiten/
https://www.emf-portal.org/en
https://www.hugoschooneveld.nl/inhoud/symptomen.php
https://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/12363/redir
https://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/12363/redir
https://letstalkabouttech.nl/2019/12/informatiemap-5g-en-gezondheid-voor-gemeenten
https://stralingsbewust.info/advies-aan-gemeenten/
https://eerlijkoverstraling.nl/ambtenaren/
https://eerlijkoverstraling.nl/ambtenaren/

