5G-Manifest van Nederlandse artsen
Wij, ondergetekende Nederlandse artsen, maken ons zorgen over de uitrol van het
5G-netwerk in Nederland. Niet alleen over onze privacy, ook over het milieu, onze
gezondheid èn die van onze patiënten (*1)
Elektrosmog: een verborgen vervuiler
In Nederland zijn tegenwoordig meer mobiele telefoons dan inwoners. Veel huishoudelijke en
verzorgende taken kunnen uitgevoerd worden door “slimme” apparaten. De komst van
mobiele telefonie en andere draadloze apparatuur brengt een nieuw soort vervuiling:
elektrosmog. In de afgelopen 20 jaar is deze vervuiling explosief toegenomen, met alle
gevolgen van dien.
Wetenschappers luiden de noodklok
Eind 2018 stelden onafhankelijke wetenschappers in een artikel in het gerenommeerde
medisch-wetenschappelijke tijdschrift The Lancet:
“Een groeiende berg aan wetenschappelijk bewijs toont aan, dat langdurige blootstelling
aan radiofrequente elektromagnetische straling tot ernstige biologische- en
gezondheidseffecten
leidt”.(*2)
5G en gezondheid
Dat de invloed van 5G op de gezondheid tot grote ongerustheid leidt, blijkt o.m. uit het feit,
dat 180 artsen en wetenschappers uit 36 landen eind 2017 om uit-/afstel van 5G gevraagd
hebben:
“Wij, ondergetekende wetenschappers, adviseren een moratorium op de uitrol van 5G (...)
totdat potentiële gevaren voor de menselijke gezondheid en het milieu volledig zijn
onderzocht door van de industrie onafhankelijke wetenschappers. 5G zal de blootstelling
aan radiofrequente elektromagnetische velden aanzienlijk verhogen bovenop de reeds
bestaande 2G, 3G, 4G, WiFi e.d.. Radiofrequente elektromagnetische velden zijn bewezen
schadelijk voor mens en milieu”.(*2)
Straling in de praktijk
Ongeveer 40% van de consulten in de huisartsenpraktijk betreft lichamelijke klachten waar
geen of onvoldoende somatische verklaring voor is (SOLK) (*3).. Dit omvat een breed palet
van klachten: pijnklachten, stoornis in lichamelijke functies, zoals evenwichtsstoornis,
energiegebrek, krachtverlies, wazig zien, tinnitus, tintelingen of doof gevoel. Vaak komen
daar gaandeweg klachten bij van spanning, concentratie- en geheugenverlies,
slaapproblemen, angst en depressie. Wij kunnen niet uitsluiten dat een deel van deze SOLKklachten (mede) veroorzaakt (kunnen) worden door de almaar toenemende stralingsbelasting.
Wij hebben ook patiënten die duidelijk aangeven gevoelig te zijn voor elekcromagnetische
straling. Zij melden klachten als hoofdpijn, tinnitus, duizeligheid, slapeloosheid, huiduitslag,
spier-/gewrichtspijn, ernstige cognitieve problemen (minder concentratievermogen, verlies
kortetermijngeheugen) en hartproblemen, en geven aan dat deze klachten verminderen of
verdwijnen wanneer zij zich verwijderen van de stralingsbron. Wij kunnen niet uitsluiten dat
dit inderdaad het geval is, en ook niet dat deze mensen, door de komst van 5G, nog meer
hinder gaan ondervinden. Het aantal patiënten met deze klachten gaat mogelijk toenemen.
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Voorzichtigheid nu is beter dan spijt achteraf
Het voorzorgsprincipe is een bij wet vastgelegde verplichting: de overheid moet zorgen voor
de veiligheid en de gezondheid van de burgers. Dit houdt bijvoorbeeld in dat nieuwe
technologieën niet mogen worden toegepast als ze mogelijk risico’s voor het milieu of de
gezondheid opleveren. Eerst moet door onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek worden
vastgesteld welke risico’s er zijn.
De Gezondheidsraad schreef in 2008 in “Dossier Voorzorg met rede” dat het
voorzorgsprincipe gehanteerd moet worden wanneer sprake is van “een plausibel risico” en
dat daarvan sprake is “…als ten minste enkele erkende experts op het betreffende vakgebied
zich zorgen maken over die dreiging.” (*4)
Daarom vragen wij de verantwoordelijke bewindspersonen om de uitrol van 5G terug te
draaien totdat gedegen onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek gedaan is naar de (lange
termijn) effecten van 5G op de volksgezondheid, dus conform het voorzorgsprincipe (*5), en
dusdoende de mensen, met name kwetsbare groepen, zoals kinderen, zwangere vrouwen,
ouderen en chronisch zieken, te beschermen tegen gezondheidsrisico’s van straling.
ONDERTEKENEN
Naam:
Plaats:
Beroep:
Email:
Mijn gegevens mogen WEL/NIET publiek zichtbaar zijn onder dit manifest.
Postadres: Stichting Stop5GNL – p/a Harderwijkerzand 56 – 1274 TC HUIZEN
Bronnen:
1.) Zie o.a. de literatuurdatabase van Aachen University met 31.747 wetenschappelijke
publicaties en 6.777 samenvattingen van individuele wetenschappelijke onderzoeken naar de
effecten van elektromagnetische velden: https://www.emf-portal.org/en en de overzichtspagina van
Artsen voor Veilige Technologie met vele onderzoeken m.b.t. de effecten van straling op het
ecosysteem: https://mdsafetech.org/environmental-and-wildlife-effects/)
2.) https://stralingsbewust.info/2019/02/03/in-the-lancet-tijd-om-de-impact-van-de-wereldwijdeelectromagnetische-vervuiling-te-beoordelen/
3.) https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/somatisch-onvoldoende-verklaarde-lichamelijkeklachten-solk#volledige-tekst
4.) https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2008/09/26/voorzorg-met-rede
5.) toepassen van het voorzorgsprincipe kan door:
- hanteren van een verlaagde blootstellingslimiet,
- waar mogelijk, doch zeker in scholen, ziekenhuizen en openbare ruimten, kiezen voor bekabelde
internetverbinding of eco-wifi, (*6),
- aanbrengen van waarschuwingsteksten over gezondheidsrisico’s op mobieltjes, DECT- telefoons en
draadloze apparatuur,
- oprichten van meldpunten voor gezondheidsklachten als gevolg van straling,
- uitvoeren van een nulmeting en vervolgmetingen, (*7),
- geven van publieksvoorlichting over de mogelijke gezondheidsrisico’s van straling en hoe men zich daar
tegen kan beschermen,
- beschermen van kwetsbare groepen (kinderen, zwangere vrouwen, zieken, bejaarden etc).
6.) https://www.jrseco.com/nl/faqs/de-jrs-eco-100-wifi-router-100-stralingsvrij-in-stand-by/
7.) https://www.culemborgs5gcollectief.nl/documenten/2020-02-11%20-%20BROCHURE%20NulMeting%20Toelichting%20FINAL.pdf
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