
Geachte heer/mevrouw, 

 
Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende:  
 
Onze regering stelt dat er voor wat betreft straling van mobiele apparaten en 5G 
(het nieuwste mobiele netwerk) geen sprake zou zijn van gezondheids-risico’s, 

omdat er blootstellingslimieten gehanteerd worden. Toch denkt een gestaag 
groeiende groep internationale wetenschappers en artsen daar heel anders over. 

 
Zo was er in 2002 al het Freiburger Appel: een initiatief van een grote groep 

internationale medici, die in hun dagelijkse praktijk het verband tussen 
elektrosmog en een aantal ziektebeelden constateerden.  

Bron: http://www.kennisplatformveiligmobielnetwerk.info/Freiburger_Appel_Okt_2002.pdf 

 

Eind 2017 stuurden ruim 180 wetenschappers en artsen uit 36 landen een oproep 
aan de EU. Zij waarschuwden daarin voor de gezondheidsrisico’s van straling en 
riepen op om af te zien van 5G. 
Bron: https://www.jrseco.com/nl/eu-5g-appel-wetenschappers-waarschuwen-voor-

mogelijke-ernstige-gezondheidseffecten-van-5g/ 

 

Eind 2018 stelden wetenschappers in het toonaangevende, medisch-
wetenschappelijke tijdschrift The Lancet klip en klaar dat het tijd is om de impact 

van de wereldwijde stralingsbelasting te beoordelen omdat steeds meer 
wetenschappelijk bewijs aantoont dat langdurige blootstelling ernstige 

gezondheidseffecten heeft. 

Bron: https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext 

 

In 2019 ondertekenden meer dan 100.000 mensen en organisaties, waaronder 

vele artsen, wereldwijd het 5G-Space Appeal waarin opgeroepen wordt om 5G op 
aarde en in de ruimte te stoppen. 

Bron: https://www.5gspaceappeal.org/medical-doctors 

 
In Duitsland gingen artsen onlangs (oktober 2019) zelfs de straat op om te 

protesteren tegen 5G en om op te komen voor mensen die als gevolg van straling 
gezondheidsklachten ondervinden (zoals bijvoorbeeld tinnitus en 

hartritmestoornissen). 

Bron: https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.demo-am-staatsministerium-in-stuttgart-

protest-gegen-5-g-in-weissen-arztkitteln.f964401b-85f9-4915-a236-4f3177597300.html 

 

Vandaar dat wij u deze brief sturen en u hierbij onze brochure “Vraagtekens bij 
5G: privacy en gezondheid. Wat de landelijke overheid en telecomproviders u 
niet vertellen.” aanbieden. 
 
Wij hopen dat deze informatie u behulpzaam zal zijn bij het duiden van het 

toenemend aantal SOLK-klachten dat zich heden ten dage voordoet. 
 
Met verontruste groet, 

S.W. Slegers 
Namens Actiegroep 5G, Het Gooi zegt Nee (voor contactgegevens zie brochure) 
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