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VERWEERSCHRIFT W.J. DE JONG HOGER BEROEP 
ZAAKNUMMER RvS 202100651/1/R4 

De rechtsstaat is er voor iedereen. Of hij bestaat niet.’ 
(SP-Tweede Kamerlid Jenske Leijten n.a.v. de toeslagenaffaire)1 

 

 

AANTEKENEN 

 

Aan: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

Postbus 20019, 2500 AE  Den Haag 

 

Ondergetekende: Wilhelmina J. de Jong 

 

[…] 

 

voert hierbij verweer in hoger beroep inzake de procedure RvS 202100651/1/R4. 

 

 

 

Hoogedelgestreng college, 

 

Dringend verzoek vooraf: 

Het voor u liggende verweerschrift is misschien wel het meest omvangrijke 

verweerschrift dat u ooit onder ogen hebt gekregen. En mogelijk ook een van de 

belangrijkste, omdat niet alleen mijn belang, maar het belang van de complete 

volksgezondheid en mogelijk het leven zelf, op het spel staat. 

 

De conclusies aan het eind van ieder hoofdstuk, die ik elk grondig heb onderbouwd, 

tonen onmiskenbaar aan dat er aan draadloze technologie grote 

gezondheidsrisico’s verbonden zijn en hoe verstrekkend de gevolgen kunnen zijn 

van het niet (h)erkennen van deze risico’s.  

 

Ik ben me ervan bewust dat ik laat ben met het indienen van dit verweerschrift , 

waarvoor mijn excuses. Het heeft, zeker ook vanwege mijn EHS-klachten2, het 

uiterste van mij gevraagd. Omdat, hoewel laat, dit verweerschrift binnen de 

                                                           
1 De Balie, 28 april 2021. De (on)betrouwbare overheid # met Jenske Leijten .https://www.youtube.com/watch?v=Evt53tWRqe0 
(vanaf 21:50 min.) 
2 EHS: Elektromagnetische hypersensitiviteit.  

https://www.youtube.com/watch?v=Evt53tWRqe0
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wettelijke in de Awb vastgelegde termijn wordt ingediend, vraag ik u dringend het de 

aandacht te geven die het verdient en die we als medemens aan de kwetsbaarheid 

van mens en milieu verschuldigd zijn. Zeker als het gaat om de grootschaligheid van 

blootstelling aan de onzekere en alomtegenwoordige risico’s van radiofrequentie 

elektromagnetische velden (RF-EMV) van draadloze technologie.  

 

Mocht u vanwege de omvang van dit verweerschrift en de korte tijdspanne die rest 

tot aan de op 16 mei a.s. vastgestelde zittingsdatum, deze zorgvuldigheid niet 

kunnen garanderen, dan verzoek ik u vriendelijk doch dringend de zittingsdatum op 

te schorten naar een latere datum. 

 

Ik dank u voor uw betrokkenheid en respect in deze. 

 

Met vriendelijke groet, 

Wilma de Jong 

 

 

 

Hoogedelgestreng college, 

 

Op 8 maart 2021 ontving ik, via mijn toenmalige advocaat mevrouw mr. B.N. Kloostra, de 

ingediende stukken van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Berkelland (hierna te noemen de gemeente) en Barents Krans Coöperatief U.A., pleitbezorger 

van KPN B.V. (hierna te noemen KPN) die betrekking hebben op bovengenoemde procedure. 

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om naar aanleiding van deze stukken en het 

hieraan vooraf gegane traject een schriftelijke uiteenzetting te geven.  

 

In het onderhavige verweerschrift geef ik eerst een overzicht van de voorgeschiedenis en de 

feiten die tot deze zaak in hoger beroep hebben geleid. Daarna ga ik in op de 

gemeenschappelijke punten waarop het hoger beroepschrift van beide eisende partijen (hierna 

te noemen „appellanten‟) faalt. Daar waar de gemeente en KPN in hun hoger beroepschrift 

gronden inbrengen die niet voor beide eisende partijen gelden, ga ik apart op deze gronden in. 

Aan het eind van elk hoofdstuk treft u puntsgewijs mijn conclusies aan.  

Daarnaast ontvangt u separaat mijn beroepschrift naar aanleiding van het nieuwe besluit op 

bezwaar van de gemeente van 10 mei 2021. In dit beroepschrift dient het onderhavige 

verweerschrift als ingevoegd en herhaald te worden beschouwd. 

 

Naar aanleiding van het onderhavige verweerschrift en het bijgevoegde beroepschrift, verzoek 

ik de Afdeling om: 

1. Het vonnis van de bestuursrechter in Arnhem van 18 december 2020 betreffende mijn 

belanghebbendheid te bekrachtigen en 
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2. het nieuwe besluit op bezwaar van de gemeente van 10 mei 2021 als ondeugdelijk 

gemotiveerd te vernietigen. 

 

Datum: 2 mei 2022 

Wilma de Jong 
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B. VOORGESCHIEDENIS EN FEITEN 
 

1. Bij besluit van 17 juli 2018 heeft de gemeente aan KPN een omgevingsvergunning 

verleend (het primaire besluit) voor de bouw van een antennemast aan de Dennenweg te 

Haarlo. 

 

2. In het traject voorafgaande aan dit besluit hebben de dorpsbewoners van Haarlo in 

augustus 2017 aan de gemeente een petitie met 130 handtekeningen (i.c. ongeveer 23 % 

van de volwassen bevolking van Haarlo) aangeboden, met het verzoek om, vanwege de in 

onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek aangetoonde gezondheidsrisico‟s, de zendmast 

op tenminste 1,5 km buiten de bebouwde kom van Haarlo te plaatsen. 

 

3. Daarnaast hebben dorpsbewoners 7 alternatieve voorstellen voor plaatsing van de 

zendmast voorgelegd. Het argument voor plaatsing van de zendmast dat aanvankelijk 

door de gemeente werd gehanteerd, was de noodzaak van een goed bereik van de 

hulpdiensten, middels het alarmnummer 112.  

 

4. Op basis van het criterium „gelijkwaardig resultaat met aanmerkelijk minder bezwaren‟ 

werden alle alternatieve voorstellen door gemeente en KPN afgewezen. De criteria voor 

dit „gelijkwaardig resultaat‟ zijn, anders dan ons aanvankelijk werd voorgehouden, 

uitsluitend gerelateerd aan een optimaal gebruik van alle mogelijkheden die aan de 

nieuwste netwerken verbonden zijn, iets wat veel meer vraagt van de dichtheid van het 

netwerk dan bereikbaarheid 112.3 

 

5. Tot tweemaal toe erkende de gemeente openlijk dat zij zich bij haar besluitvorming 

uitsluitend richt op enerzijds de expertise en anderzijds het belangvan KPN en ten aanzien 

van het tweede geen concessies wil doen.„KPN is uiteindelijk toch de partij die een investering 

doet en het is haar recht om daar een zo hoog mogelijk rendement uit te halen.‟Daarbij bleken 

zowel gemeente als KPN al te anticiperen op de paraplufunctie die de antennemast moet 

gaan vervullen bij 5G (bij plaatsing van small cells). 45 

 

                                                           
3 Als het criterium ‘gelijkwaardig resultaat met aanmerkelijk minder bezwaren’ uitsluitend verbonden is aan de mogelijkheden 
die een netwerk te bieden heeft, betekent dit dat dit criterium bij elk nieuw netwerk (ongeacht de gezondheidsrisico’s) wordt 
aangepast aan de voorwaarden verbonden aan een optimaal gebruik van dit nieuwe netwerk. Zie mijn beroepschrift, ‘Nadere 
toelichting en onderbouwing’, hoofdstuk 15.3. De glijdende schaal. Pagina 119. 
4In een verslag van een vergadering van Haarlo’s Belang van 15 maart 2018, waarvoor de toenmalige wethouder Ruimtelijke 
Ordening en Antennebeleid mw. Patricia Hoytink was uitgenodigd, zegt de wethouder dat de gemeente ‘zich baseert op de 
expertise van KPN en daarin ook geen concessies wil doen. KPN is uiteindelijk toch de partij die een investering doet en het is haar 
recht om daar een zo hoog mogelijk rendement uit te halen. Daarnaast heeft KPN aangegeven dat met het oog op toekomstige 
5G-verbindingen zendmasten niet te ver uit elkaar kunnen staan om een goede doorgifte te garanderen.’ Nieuwsbericht Haarlo’s 
Belang, P.M. Visser, d.d.  15 maart 2018. https://www.haarlosbelang.nl/2018/03/15/gesprek-wethouder-vergunningstraject-
antennemast/. 
5Tijdens een hoorzitting van 22 oktober 2018, bevestigde de gemeente tegenover mijn toenmalige advocaat-gemachtigde mr. 
Nienke Sprengers dat door haar geen enkel eigen onderzoek is gedaan naar de gezondheidsrisico’s van draadloze technologie en 
dat zij zich bij haar besluitvorming uitsluitend verlaten heeft op hetgeen door KPN bij de vergunningaanvraag naar voren is 

https://www.haarlosbelang.nl/2018/03/15/gesprek-wethouder-vergunningstraject-antennemast/
https://www.haarlosbelang.nl/2018/03/15/gesprek-wethouder-vergunningstraject-antennemast/
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6. Hoewel er verschillende bijeenkomsten werden gehouden en formeel de weg openstond 

tot het indienen van zienswijzen en bezwaarschriften, werd inhoudelijk niet op de 

ingebrachte gezondheidsargumenten ingegaan, waardoor er geen daadwerkelijke dialoog 

en mogelijkheid tot burgerparticipatie bestond. 

 

7. Ook de dringende vraag om een dialoog over de mogelijkheid van het creëren van een 

witte zone (stralingsarm gebied) in het buitengebied van Berkelland6, om burgers die ziek 

worden onder de huidige blootstellingen een alternatief te bieden, werd consequent 

afgewezen (zie bijlage). Ondanks alle – uitgebreid gedocumenteerde – brieven en 

voorstellen om aan de nood van burgers zoals ik tegemoet te komen, weigerde de 

gemeente om inhoudelijkhet gesprek aan te gaan. 

 

8. Een verklaring voor dit consequent negeren van de belangen van blootgestelde burgers 

die, zoals u zult zien in dit verweerschrift op grond van het ALARA-principe niet mogen 

worden ontkend, vond ik in een interne memo van de afdeling Medische Milieukunde 

(MMK) van de GGD, nadat ik door bemiddeling van een klachtenconsulent mijn dossier 

had opgevraagd.7 Uit dit memo bleek dat het Kennisplatform EMV aan GGD en gemeente 

het advies geeft om tegenover burgers die met gezondheidsbezwaren komen „begrip te 

tonen, maar niet in te gaan op de inhoud van de aangedragen gezondheidsargumenten‟.8 

 

9. Het opvolgen van dit advies is in strijd met verschillende beginselen van behoorlijk 

bestuur, omdat het de gemeente verhindert tot een juiste taakuitoefening op grond van 

o.a. de Algemene wet bestuursrecht  9 10 11 12 13 14 en een kwalitatieve burgerparticipatie op 

basis van de Gemeentewet15 onmogelijk wordt. Zoals uit dit verweerschrift (hoofdstuk 

III)ook zal blijken, is een dergelijk advies en het hieraan gevolg geven, ook in strijd met 

een juiste implementatie van het ALARA-principe.  

                                                                                                                                                                        
gebracht. Brief Nspire Advocatuur, mr. Nienke Sprengers aan Gemeente Berkelland, Commissie Bezwaarschriften, 28 november 
2018. 
6 Omdat de buitengebieden van Berkelland lijden onder leegloop en krimp en de gemeente Berkelland naarstig op zoek is naar 
mogelijkheden om de buitengebieden leefbaar te houden, zou hier – bij een pro-actieve instelling van de gemeente – sprake 
kunnen zijn van een win-win situatie.  
7 Op 5 juni 2018 had ik contact gezocht met de GGD Noord- en Oost-Gelderland vanwege de te verwachten gezondheidsklachten 
bij plaatsing van de zendmast in Haarlo. De GGD gaat echter, net al.s de gemeente, uit van een veiligheidsclaim ICNIRP-
blootstellingslimieten, waardoor betrokkenheid ontbrak en (ook hier) een daadwerkelijke dialoog onmogelijk was.  
8 Interne memo GGD Noord- en Oost Gelderland d.d. 28 juli 2018 van Steven van der Lelie aan zijn collega’s van het team 
Medisch Milieukunde (MMK) met een samenvatting van een telefoongesprek met. Fred Woudenberg, voorzitter KPEMV. 
Woudenberg is psycholoog en heeft geen formele kennis in de geneeskunde, epidemiologie of biologie. 
9 Artikel 1:2 lid 2 Awb. Ten aanzien van bestuursorganen worden de hun toevertrouwde belangen als hun belangen beschouwd. 
10 Artikel 3:2 Awb. Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante 
feiten en af te wegen belangen. 
11 Artikel 2:4 lid 1 Awb. Het bestuursorgaan vervult zijn taak zonder vooringenomenheid. (Het Fair play-beginsel.) 
12 Artikel 3:4 lid 2 Awb. De voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een besluit mogen niet onevenredig zijn in 
verhouding tot de met het besluit te dienen doelen. (Het zorgvuldigheidsbeginsel.) 
13 Artikel 3:46 Awb. Een besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering. (Het motiveringsbeginsel.) 
14 Artikel 7:12 lid 1 Awb. De beslissing op het bezwaar dient te berusten op een deugdelijke motivering, die bij de bekendmaking 
van de beslissing wordt vermeld. Daarbij wordt, indien ingevolge artikel 7:3 van het horen is afgezien, tevens aangegeven op 
welke grond dat is geschied. 
15 Artikel 170 lid 1 aanhef en onder c, d, e. De burgemeester ziet toe op: c. de kwaliteit van procedures op het vlak van 
burgerparticipatie; d. een zorgvuldige behandeling van bezwaarschriften; e. een zorgvuldige behandeling van klachten door het 
gemeentebestuur. 

https://maxius.nl/algemene-wet-bestuursrecht/artikel7:3/
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10. Op 16 juli 2018 verleende de gemeente Berkelland– dus zonder dat er een 

daadwerkelijkedialoog had plaatsgevonden over de door burgers ingebrachte 

gezondheidsbezwaren – aan KPN een omgevingsvergunning voor de bouw van een 

telecommunicatiemast aan de Dennenweg te Haarlo. Ten aanzien van mijn vraag om met 

mij in gesprek te gaan over de mogelijkheid van witte zones, schrijft de gemeente in haar 

besluit:  

 

„Zoals onder de kop “overwegingen” is aangegeven voldoet de aanvraag aan de wettelijk 

voorgeschreven criteria. Een dialoog aangaan, c.q. een ontvankelijke opstelling ten aanzien van de 

ontwikkeling van een witte zone in Berkelland is binnen deze procedure daardoor niet mogelijk.‟16 

 

11. Tegen het besluit tot vergunningverlening heb ik op 22 augustus 2018 bezwaar 

gemaakt.1718Daarin heb ik opnieuw de gezondheidsrisico‟s in het algemeen en het belang 

van het creëren van witte zones,voor mensen die nu al ziek worden onder de huidige 

blootstellingen, naar voren gebracht.  

 

12. De Commissie bezwaarschriften19 adviseerde de gemeente op 18 januari 2019 om mij op 

grond van artikel 1:2 van de Awb als belanghebbende af te wijzen. Door mij als 

belanghebbende af te wijzen konden de door mij ingebrachte bezwaren volgens de 

commissie buiten beschouwing worden gelaten. (Naar in begrepen heb is deze commissie 

niet onafhankelijk van het overheidsapparaat, maar bestaat zij uit juridische medewerkers 

van andere gemeenten.) 

 

13. Op basis van het advies van de commissie bezwaarschriften heeft de gemeente bij besluit 

van 15 maart 2019 (het bestreden besluit) mijn bezwaar tegen de omgevingsvergunning 

niet-ontvankelijk verklaard. Op de inhoud van mijn bezwaarschrift, met verwijzingen naar 

alternatieve wetenschappelijke inzichten20 – dat wil zeggen, wetenschappelijke inzichten 

die de veiligheidsclaim ICNIRP-limieten tegenspreken – werd opnieuw niet ingegaan.  

Tegen deze beslissing op bezwaar (het bestreden besluit) heb ik op15 mei 2019 (pro forma) 

beroep ingesteld  bij de rechtbank te Arnhem en op 24 februari 2020 mijn beroepschrift 

                                                           
16 Gemeente Berkelland. Reguliere omgevingsvergunning. OR 2018010. 17 juli 2018. Pagina 7.  
17 Bezwaar pro forma ingediend d.d. 22 augustus 2018. Aanvullend bezwaarschrift: 24 september 2018. 
Gerectificeerd bezwaarschrift (cf. erratumlijst 26 september 2018): 11 oktober 2018. 
18 Ik heb begrepen dat de hier en hierna genoemde stukken (die ik hierna zal aanduiden met ‘Zie mijn dossier’) via de 
bestuursrechterin Arnhem bij u in mijn dossier zijn terechtgekomen. Mochten er stukken ontbreken waarvan ik meen dat zij al in 
uw bezit zijn c.q. in mijn dossier aanwezig, dan hoor ik dat graag van u.  
19 Naar in begrepen heb is deze commissie niet onafhankelijk van het overheidsapparaat, maar bestaat zij uit juridische 
medewerkers van andere gemeenten. 
20 De uitdrukking ‘alternatieve wetenschappelijke inzichten’ is afgeleid uit de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke 
integriteit, waarin de ‘algemene aanvaarde principes van wetenschappelijke integriteit’ zijn beschreven. De Code stelt dat het 
principe van eerlijkheid vereist ‘dat men alternatieve visies en tegenargumenten serieus neemt’, dat het principe van 
onafhankelijkheid vraagt dat men onafhankelijk is ‘in de weging van alternatieve verklaringen, maar ook bij het beoordelen van 
onderzoek of onderzoeksvoorstellen van anderen’ (pagina 13) en die nadrukkelijk stelt dat tot de normen voor een goede 
onderzoekspraktijk gerekend worden dat ‘alternatieve visies en tegenargumenten’ en ‘alternatieve verklaringen’ expliciet 
worden gemaakt: ‘Wees expliciet over serieuze alternatieve inzichten die relevant kunnen zijn voor de interpretatie van de data 
en de onderzoeksresultaten.’ Pagina 17.  
Als ik spreek over ‘alternatieve wetenschappelijke inzichten’ gaat het om serieus, vaak peer reviewed wetenschappelijke 
onderzoek van experts op het gebied van EMV en gezondheid en dus nadrukkelijk niet om een pseudo-wetenschap, die ook wel 
‘alternatief’ wordt genoemd. 
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ingediend (zaaknummer ARN 19 / 2184)21 Op de verweerschriften van de gemeente en 

KPN heb ik een reactie ingediend.22 

 

14. Op 20 oktober 2020 vond bij de rechtbank Gelderland te Arnhem een gevoegde zitting 

plaats (gelijktijdig met de beroepen van zaaknummer ARN 19 / 2143 en ARN 19 / 2213), 

waarbij naast de gemeente (verweerder) KPN als derde partij aanwezig was. Namens mij 

verscheen ter zitting mijn advocaat-gemachtigde mevrouw mr. B.D. Kloostra. Omdat ik 

niet ter plekke aanwezig kon zijn vanwege de te verwachten stralingsbelasting, heb ik via 

een videoverbinding aan de zitting deelgenomen.  

 

15. Bij uitspraak van 18 december 2020 (ECLI:NL:RBGEL:2020:6699) heeft de bestuursrechter 

Arnhem het door mij ingestelde beroep gegrond verklaard.  

 

„Naar het oordeel van de rechtbank is het, alle argumenten, onder verwijzing naar wetenschappelijke 

literatuur, overziend, niet uitgesloten dat ook bij een veldsterkte die lager is dan 1 V/m, en dus ook in het 

geval van eiseres, sprake is van verhoogde gezondheidsrisico‟s.‟ 23 

 

De gemeente werd daarbij door de rechtbank opgedragen om binnen 12 weken na de dag 

van de verzending van de uitspraak een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen met 

inachtname van de uitspraak.  

 

16. Tegen deze uitspraak van de rechtbank Arnhem hebben de gemeente en KPN hoger 

beroep ingesteld bij uw afdeling bestuursrechtspraak in Den Haag. Tegen het hoger 

beroepschrift van appellanten is mij door u per brief van 2 maart 2021 de gelegenheid 

geboden tot het schrijven van een schriftelijk uiteenzetting (verweerschrift).  

 

  

                                                           
21 Zie mijn dossier. Het beroepschrift bestaat (reactie op verweer buiten beschouwing gelaten) uit twee stukken. Het ‘primaire’ 
beroepschrift en een ‘Nadere toelichting en onderbouwing.  
22 Zie mijn dossier.  
23 ECLI:NL:RBGEL:2020:6699. Rechtsoverweging 4.4. 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:6699&showbutton=true. 

about:blank
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B. AANVULLENDE FEITEN (EN INFORMATIE) 
 

17. Op 12 maart 2021 (gedateerd 11 maart 2021) ontving ik, met betrekking tot het nieuwe 

besluit op bezwaar, onder zaaknummer 153300 een brief waarin de gemeente ingaat op 

een van de gronden in mijn bezwaarschrift, namelijk „dat een goede landschapstoets 

ontbreekt‟. Daarbij heeft zij mij in de gelegenheid gesteld om op het bijgesloten advies 

„Landschappelijk en cultuurhistorische waarden landgoed ‟t Wolink‟ van Van Eijk en 

Oostendorp een reactie te geven, zie mijn „Reactie op advies Van Eijk en 

Oostendorp:“Afweging landschappelijke en cultuurhistorische waarden door de ontwikkeling van 

het plaatsen van een antennemast aan de Denneweg te Haarlo”‟, d.d. 28 maart 2021. Deze 

reactie wordt door mij als bijlage meegezonden met mijn beroepschrift naar aanleidng van 

het nieuwe besluit op bezwaar (zie 18 en 19 hierna).  

 

18. Op 11 mei 2021 (gedateerd 10 mei 2021) ontving ik een nieuw besluit op bezwaar, waarin 

de gemeente mijn bezwaar ontvankelijk, maar ongegrond verklaart.  

Daarbij stelt zij mij in de gelegenheid om binnen zes weken op grond van artikel 6:19 van 

de Awb bij uw Afdeling beroep aan te tekenen. Uit niets in dit nieuwe besluit op bezwaar 

blijkt dat de gemeente de inhoud van mijn beroepschrift (of van mijn reactie op het advies 

van Van Eijk en Oostendorp) daadwerkelijk en kwalitatief heeft meegewogen, zoals dit bij 

erkenning van mijn belang op grond van het vonnis van de bestuursrechter24 en de Awb 

mag worden verwacht.  

 

19. Op 2 juli 2021 heb ik pro forma beroep ingesteld tegen het nieuwe besluit op bezwaar, 

waarin ik de beroepsgronden verkort heb weergegeven.25 De onderbouwing voor deze 

beroepsgronden vindt u grotendeels in het onderhavige verweerschrift terug. Mijn 

beroepschrift met een inlassing en herhaling van en met verwijzingen naar dit 

verweerschrift, wordt met dit verweerschrift meegezonden.  

 

 

  

                                                           
24 ECLI:NL:RBGEL:2020:6699. Conclusie (5): ‘Verweerder dient een nieuw besluit op bezwaar te nemen met inachtneming van 
deze uitspraak.’ 
25 Zie mijn dossier.  
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C. GEMEENSCHAPPELIJK FALEN HOGER BEROEP GEMEENTE EN 
KPN 

 

20. Er is een aantal gronden voor afwijzing van het hoger beroep die voor zowel de gemeente 

als KPN geldt (hierna te noemen „appellanten‟).  

 

21. Het hoger beroep van appellantendient als ondeugdelijk gemotiveerd te worden 

afgewezen, omdat: 

 

I. er (opnieuw) sprake is van defactualisatie (het door appellanten negeren, 

versluieren en ontkennen van door mij aangehaalde en door de bestuursrechter 

meegewogen alternatieve wetenschappelijke inzichten26), waarbij deze 

wetenschappelijke inzichten (argumentatie en uitgebreide bronverwijzingen) uit 

mijn beroepschrift27 onweerlegd blijven; 

II. daarbijde betekenis van de wetenschappelijke en maatschappelijke controverse 

voor de bepaling van mijn belang door appellanten wordt genegeerd; 

III. bij een juiste implementatie van het ALARA-principe, waar appellanten zich op 

beroepen, de veiligheidsclaim van de ICNIRP-limieten moet worden losgelaten 

(IV) en mijn belang niet kan worden afgewezen; 

IV. de antennemast bij de geplande uitrol van 5G een „paraplufunctie‟ zal vervullen 

voor 5G-smallcells, waarbij nieuwe technologieën en (extreem hoge) frequenties 

oftwel millimetergolven nieuwe risico‟s met zich mee brengen waar appellanten 

geen melding van maken;  

V. de veiligheidsclaim van de ICNIRP-limieten door appellanten alleen kan worden 

herhaald door (zie I) defactualisatie van wetenschappelijke inzichten die de 

veiligheidsclaim van de ICNIRP-limieten tegenspreken, door (zie II) het negeren 

van de (betekenis van de) wetenschappelijke en maatschappelijke controverse 

rond deze limieten en door (zie III) een onjuiste toepassing van het ALARA-

principe; 

VI. een onjuiste weging van het advies „5G en gezondheid‟ van de Gezondheidsraad 

heeft plaatsgevonden, waarbij o.a. de categorie „Samenhang mogelijk‟, als 

aanwijzing voor mogelijk ernstige gezondheidsrisico‟s door een verhoogde 

oxidatieve stress, door appellantenwordt genegeerd; 

VII. de wijze waarom het „algemeen belang‟ door appellanten wordt verdedigd, 

indruist tegen de voor lidstaten bindende doelstellingen vastgelegd in de EU-

Verdragen. 

 

22. Over het algemeen kan worden gesteld dat de gronden en argumentatie in mijn 

beroepschrift ARN19/2184 WABOA van 24 februari 2020,  niet deugdelijk door 

                                                           
26 Zie toelichting bij voetnoot 20.  
27 Mijn beroepschrift bestaat uit een primair beroepschrift, een bijbehorende ‘Nadere toelichting en onderbouwing’ d.d. 24 
februari 2020 en een reactie op verweer d.d. 21 september 2020 , hierna te noemen ‘beroepschrift’.  
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appellanten zijn weerlegd en dat er geen bewijs of zelfs maar argumenten zijn ingebracht 

die het vonnis van de bestuursrechter in Arnhem dat gezondheidsrisico‟s bij 

blootstellingen < 1 V/m niet kunnen worden uitgesloten, ongedaan maakt.  

 

23. Zowel in beroep als in hoger beroep falen appellanten in een geloofwaardig en deugdelijk 

onderbouwd betoog dat afwijzing van mijn belang (gemeentelijk besluit 15 maart 2019, 

zaaknummer 224119) en plaatsing van de zendmast in Haarlo (besluit 17 juli 2018 ,OR 

2018010) rechtvaardigt. Daarom verzoek ik de Afdeling om beide besluiten te vernietigen. 

 

De volledige onderbouwing voor deze conclusie treft u hierna aan in een 7-tal 

hoofdstukken, met aan het eind van elk hoofdstuk mijn overwegingen in conclusies 

samengevat. Ik eindig mijn betoog met een slotpleidooi dat ik op de valreep van het 

indienen van dit verweerschrift recht uit mijn hart schreef.  

 

Ik vraag de Afdeling een oprechte betrokkenheid voor dit verweerschrift, waarmee ik niet 

alleen opkom voor mijn persoonlijke belang, maar voor een kwestie die al decennialang de 

complete bevolking blootstelt aan groeiende en steeds minder beheersbare 

gezondheidsrisico‟s.  
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I. Opnieuw sprake van defactualisatie 
 

22. Onweersproken door appellanten is dat er in het antennebeleid sprake is van 

defactualisatie28 van alternatieve wetenschappelijke inzichten29 die de veiligheidsclaim 

van de ICNIRP-limieten tegenspreken.  

 

23. Eveneensis door appellanten onweersproken, dat defactualisatie een deugdelijke 

wetenschappelijke infrastructuur30(en daarmee informatievoorziening)ondermijnt, 

waarmee de zekerheden op basis waarvan appellanten menen mij als belanghebbende te 

kunnen afwijzen, slechts schijnzekerheden bieden.  

 

24. Uit de hoger beroepschriften van appellanten blijkt dat ook in het onderhavige hoger 

beroepgesproken moet worden van (een poging tot) defactualisatie door beide partijen, 

waarbij een deugdelijke weerlegging van vrijwel al mijn beroepsgronden, met verwijzing 

naar alternatieve wetenschappelijke inzichten, ontbreekt. 

 

I.I. DEFACTUALISATIE ALGEMEEN 

25. In mijn beroepschrift van 24 februari 2020, ben ik uitgebreid ingegaan op de gevaren van 

veronachtzaming en defactualisatie van alternatieve wetenschappelijke inzichten, d.w.z. 

het negeren, versluieren, ontkennen en vaak ook verdachtmaken van wetenschappelijke 

informatie die het „geen risico‟- of het „alleen thermisch effect‟-paradigma tegenspreekt 

(zie in het bijzonder ook hoofdstuk 6. Gevaarlijke veronachtzaming en defactualisatie 

wetenschappelijke kennis en risico‟s).  

 

26. Ik heb laten zien dat de meerderheid van de wetenschappelijke gemeenschapdie zich 

bezighoudt met EMV en de gezondheidsrisico‟s daarvan, elke veiligheidclaim op basis 

van de ICNIRP-blootstellingslimieten afwijst31 32. In mijn beroepschrift onderbouw ik (met 

                                                           
28 Ontkenning, valsificatie en versluiering van wetenschappelijke inizichten en feiten. Het begrip ‘defactualisatie’ is afkomstig van 
politiek-filosoof Hannah Arendt (1906 – 1975). Arendt was hoogleraar aan de universiteit van Chicago en aan de New York 
School for Social Research in New York en wordt beschouwd als een van de belangrijkste politieke filosofen van de twintigse 
eeuw. Hannah Arendt (2018). Het waagstuk van de politiek. Utrecht, Uitgeverij Klement. (Bundeling 3 essays, waaronder de 
Nederlandse vertaling van ‘Lying in politics’). Pagina 90. 
29 Zie toelichting bij voetnoot 20. 
30 De uitdrukking ‘wetenschappelijke infrastructuur’ heb ik overgenomen uit het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid (WRR) over onzekere veiligheid en voorzorg. Ik citeer: ‘Voorzorg vereist naast juridische ook institutionele 
voorzieningen. Voor een adequaat fysiek veiligheidsbeleid moet de samenleving uiteraard over een goed kennisniveau en een 
adequate wetenschappelijke infrastructuur beschikken en moet de overheid toegang hebben tot de relevante kennis. De raad 
constateert dat door de veranderingen die zich in de wetenschappelijke wereld in de afgelopen decennia hebben afgespeeld, deze 
eis minder triviaal is dan zij op het eerste gezicht wellicht lijkt. Wetenschap is nauw verbonden geraakt met private belangen. 
Onafhankelijkheid van wetenschap is evenwel een essentiële voorwaarde voor het goed kunnen functioneren van democratie. De 
raad beveelt daarom aan publiek-private samenwerking op het terrein van voor veiligheidsvraagstukken relevant onderzoek 
kritisch te bezien.’ Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2008). Onzekere veiligheid. Verantwoordelijkheden rond 
fysieke veiligheid, pagina 19 – 20. 
31 The Environment and Cancer Research Foundation. https://www.environmentandcancer.com/letter-to-simonetta-
sommaruga-07-01-2020-english/. 

https://www.environmentandcancer.com/letter-to-simonetta-sommaruga-07-01-2020-english/
https://www.environmentandcancer.com/letter-to-simonetta-sommaruga-07-01-2020-english/
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een uitgebreide verwijzing naar vaak peer reviewed studies) dat er al decennialang door 

deze wetenschappers ernstige biologische en klinische effecten worden aangetroffen ruim 

onder de ICNIRP-limieten. Duizenden studies doen hiervan verslag.33 34 De door mij 

ingebrachte argumentatie rond deze alternatieve wetenschappelijke inzichten is door geen 

van beide appellanten in hun hoger beroepschrift weerlegd.  

 

27. Tevens heb ik laten zien dat de hier genoemde defactualisatie verklaard kan worden door 

de grote belangen die zijn ontstaan in de publiek-private samenwerking tussen overheid 

en industrie. Wetenschappelijke resultaten die gezondheidsschade tonen ver beneden de 

ICNIRP-limieten en daarmee een voorspoedige uitrol van (nieuwe) draadloze netwerken 

bedreigen, worden weggeredeneerd (awareness-bias, confirmation-bias en/of 

financieringsbias). Hierdoor ontstaan corrumperende fouten in het antennebeleid die een 

bedreiging vormen voor de volksgezondheid en mensenrechten en daarom dringend aan 

het licht moeten worden gebracht.  

 

28. Dat er in het antennebeleid sprake is van belangenverstrengeling en oneigenlijke 

beïnvloeding, waardoor een heldere beoordeling van de gezondheidsrisico‟s van 

draadloze technologie in het algemeen en de beoordeling van mijn belang in het bijzonder 

worden vertroebeld, is door geen van appellanten weerlegd. 

 

29. Het vonnis van de bestuursrechter van 18 december is gebaseerd op een afweging van„alle 

argumenten, onder verwijzing naar wetenschappelijke literatuur‟uit het door mij ingediende 

beroep (rechtsoverweging4.4.). Dat wil zeggen, datook de alternatieve wetenschappelijke 

inzichten die de veiligheidsclaim van de ICNIRP tegensprekendoor de bestuursrechter zijn 

meegewogen.Meer specifiek, de bestuursrechter heeft „alle argumenten, onder verwijzing 

naar wetenschappelijke literatuur‟ uit mijn beroepschrift (en het ter zitting door mijn 

toenmalige advocaat-gemachtigde mr. B.N. Kloostragehouden pleidooi)meegewogen,voor 

zover deze onderbouwendat (rechtsoverweging 4.3): 

 

„de conclusies van onder meer ICNIRP en de StAB over de gezondheidseffecten is gebaseerd op onjuiste 

informatie en daarom niet ten grondslag mocht worden gelegd aan de besluitvorming. Volgens haar 

zijn ook bij een blootstelling aan een veldsterkte van minder dan 1 V/m biologische en klinische 

effecten vastgesteld die extreem en gevaarlijk hoog zijn. De conclusies in het deskundigenbericht van de 

StAB zijn volgens haar te oud en niet langer actueel, gezien de vele wetenschappelijke publicaties die 

sinds het verschijnen van dat deskundigenbericht zijn verschenen. Uit deze publicaties komt onder meer 

naar voren dat EMV‟s mogelijk kankerverwekkend zijn. Ook heeft zij gewezen op publicaties waaruit 

naar voren komt dat sommige EMV‟s al bij zeer lage blootstellingsintensiteiten gezondheidseffecten kunnen 

veroorzaken. Daarbij komt dat de norm van (in deze zaak) 61 V/m volgens eiseres is gebaseerd op 

thermische korte-termijneffecten terwijl het bij blootstelling aan de straling van zendmasten gaat om lange-

                                                                                                                                                                        
32 De inmiddels 255 wetenschappers die het ‘International EMF Scientist Appeal’ ondertekenden, hebben gezamenlijk meer dan 
2.000 peer reviewed studies op het gebied van elektromagnetische velden op hun naam staan. Zie ‘Selected quotations from 
scientists who signed the International EMF Scientist Appeal’, pagina 9. 
https://emfscientist.org/images/docs/EMF_Scientist_Expert_Quotes_alpha.pdf.  
33 Zie o.a. ook de ORSAA-databank, de ICEMS-Monografie, de WHO-IARC-Monografie etc. Voor meer uitgebreide informatie en 
bronverwijzing zie mijn beroepschrift.  
34 Zie o.a. ook de rechtszaak Environmental Health Trust (EHT) et al. versus Federal Communication Commission (FCC) 
beschreven onder I.VI.IV van dit verweerschrift, en de 11.000 pagina’s bewijslast die door EHT bij de rechter zijn neergelegd.  

https://emfscientist.org/images/docs/EMF_Scientist_Expert_Quotes_alpha.pdf
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termijnblootstelling. Ook plaatst zij vraagtekens bij de meting van het Agentschap Telecom35 over de 

veldsterkte van EMV‟s, als hiervoor weergegeven. Ter verdere onderbouwing heeft eiseres ter zitting 

verwezen naar de conclusies in het kernadvies van de Gezondheidsraad van 2 september 2020, „5G en 

gezondheid‟ (…).‟36 

 

30. De woorden „onder meer‟ geven aan dat het hier niet uitsluitend de conclusies van 

ICNIRP en de StAB betreft. De onjuiste informatie over gezondheidseffecten werken door 

in het gehele antennebeleid (lokaal, nationaal en internationaal). Juist daarom is het van 

belang te benadrukken dat de bestuursrechter „alle argumenten, onder verwijzing naar 

wetenschappelijke literatuur‟ heeft meegewogenen dat deze argumentatie en literatuur niet 

(opnieuw), door defactualisatie, uit beeld mag verdwijnen.  

 

31. Mijn beroepschrift telt in totaal 300 pagina‟s argumentatie37, met ruim 1.100 voetnoten en 

vele bronverwijzingen naar (vaak peer reviewed) studies. Om te voorkomen dat deze 

informatie door defactualisatie mogelijk in het ongerede raakt, dienen deze stukken in het 

onderhavige verweerschrift nadrukkelijk als ingelast en herhaald te worden beschouwd. 

 

I.II. DEFACTUALISATIE DOOR KPN 

32. Ondanks de grote omvang van het door mij ingediende beroepschrift, zou ik volgens KPN 

„niet c.q. onvoldoende toereikend (hebben) onderbouwdwelke feitelijke gevolgen ik van de 

activiteit ondervind of vrees te zullen ondervinden (hoger beroepschrift KPN, overweging 63, 

pagina 13). Een toelichting op deze stelling ontbreekt. Op geen enkele wijze gaat KPN in 

op de door mij aangedragen wetenschappelijke informatie, met uitgebreide 

bronverwijzing naar de wetenschappelijke literatuur waarop mijn argumentatie is 

gebaseerd.  

 

33. In overweging 17, pagina 4 meent KPN te kunnen stellen dat de rechtbank haar oordeel 

baseert op slechtstwee argumenten38. En in overweging 55 op pagina 12 brengt KPN mijn 

argumentatie verder terug naar slechts een „enkele stelling‟, die „volstrekt onvoldoende‟ 

zou zijn. Een dergelijke loochening van de grote hoeveelheid argumenten die ik in mijn 

beroepschrift, onder verwijzing naar wetenschappelijke literatuur, heb ingebracht en 

waarop de bestuursrechter in Arnhem zich heeft gebaseerd, kan niet anders dan als (een 

poging tot) defactualisatie worden beschouwd. Om ondermijning van de 

                                                           
35 Deze vraagtekens betreffen o.a. het ‘middelen’ van de gemeten veldsterktes (door zowel de ICNIRP als het Agentschap 
Telecom), terwijl uiteraard alle pieken (die juist verwijzen naar de pulsmodulaties die aantoonbaar biologische effecten 
veroorzaken) zonder middeling ons lichaam binnenkomen.  
36 ECLI:NL:RBGEL:2020:6699. Rechtsoverweging 4.3. Cursief: WdJ.  
37 Primair beroepschrift: 62 pagina’s; nadere toelichting en onderbouwing: 238 pagina’s en reactie op verweer: 10 pagina’s.  
38Wat die twee argumenten volgens KPN zijn, blijft onduidelijk. In haar verdere betoog herhaalt KPN de verouderde / onjuiste en 
door mij in mijn beroepschrift weerlegde standpunten over het deskundigenbericht van de StAB, het rapport van de 
Gezondheidsraad uit 2009 en het ‘alleen thermische effecten’-paradigma van de ICNIRP, zonder op welke manier dan ook de 
argumenten (onder verwijzing naar (alternatieve) wetenschappelijke informatie) in mijn beroepschrift, waarop de 
bestuursrechter in Arnhem zijn vonnis heeft gebaseerd, inhoudelijk te weerleggen. De door KPN getrokken conclusies zijn alleen 
mogelijk door verregaande defactualisatie van de gronden (onder verwijzing naar wetenschappelijke literatuur) in mijn 
beroepschrift. (Op argumentatie van KPN over het nieuwe rapport van de Gezondheidsraad en de nieuwe richtlijnen van de 
ICNIRP, kom ik elders in het onderhavige verweerschrift terug.) 
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wetenschappelijke infrastructuur op het gebied van EMV een halt toe te roepen dient dit 

mechanisme van defactualisatie door de Afdeling te worden (h)erkend en met kracht te 

worden afgewezen en veroordeeld. 

 

34. Ook de stelling van KPN dat ik zou hebben beargumenteerd dat de studies die schadelijke 

effecten laten zien en die ik in mijn beroepschrift heb ingebracht, „hebben geleid tot een 

aangepast advies “5G en gezondheid” van 2 september 2020 van de Gezondheidsraad‟ 

(hoger beroepschrift KPN, overweging 48, pagina 11) is onjuist en misleidend. Hoewel ik 

het rapport van de Gezondheidsraad heb ingebracht om aan te tonen dat zelfs de 

Gezondheidsraad verhoogde gezondheidsrisico‟s niet (langer) kan uitsluiten, zijn vele van 

de door mij in mijn beroepschrift ingebrachte argumenten (onder verwijzing naar 

wetenschappelijke literatuur) er juist op gericht om het falen van de Commissie EMV van 

de Gezondheidsraad als een ter zake deskundige en onafhankelijke instantie zichtbaar te 

maken.39Ook in het nieuwe advies „5G en gezondheid‟ maakt de Gezondheidsraad 

aantoonbare fouten, die ten koste gaan van een reële risicoperceptie en –bescherming  (zie 

hoofdstuk V hierna.) 

 

35. Door de ongegrondesuggestie van KPN dat ik van mening ben dat de wetenschappelijke 

studies die schadelijke effecten laten zien en waarnaar ik verwijs „hebben geleid tot een 

aangepast advies “5G en gezondheid” van 2 september 2020 van de Gezondheidsraad‟, 

wordt door KPN de onjuiste indruk gewekt dat mijn gronden uitputtend worden 

weerlegd, als het rapport van de Gezondheidsraad is besproken. Het is hier waar KPN, in 

overweging 55 op pagina 12 van haar hoger beroepschrift, mijn uitgebreide argumentatie 

gebaseerd op honderden alternatieve studies, volkomen ondeugdelijk terugbrengt naar 

slechts één enkele stelling: 

 

„De enkele stelling van mevrouw De Jong dat uit het advies “5G en gezondheid” van 2 september 2020 

van de Gezondheidsraad zou volgen dat gezondheidsgevolgen van elektromagnetische straling van 

zendmasten niet kan worden uitgesloten, is daartoe volstrekt onvoldoende.‟ 

 

36. Met deze vorm van defactualisatie, waarbij „alle argumenten, onder verwijzing naar 

wetenschappelijke literatuur‟ waarop het vonnis van de bestuursrechter van 18 december 

2020 is gebaseerd, door KPN wordt teruggebracht naar „een tweetal argumenten‟ en 

vervolgens naar een „enkele stelling‟, wekt KPN de illusie dat de uitspraak van de rechter 

weerlegd kan worden door slechts een „tweetal‟ argumenten of zelfs een „enkele stelling‟ 

aan te vechten. De inhoud van mijn beroepschrift40 laat zien dat een dergelijke 

simplificatie geen deugdelijke voorstelling van zaken geeft.  

 

                                                           
39 Zie ‘Nadere toelichting en onderbouwing’, deel I. Falende Gezondheidsraad. 
40 Ter zitting stelde de bestuursrechter zelfs vast: ‘Mevrouw De Jong heeft haar belanghebbendheid natuurlijk uitgebreid 
onderbouwd’, waarbij hij opmerkte dat hij in zijn 10-jarige aanstelling als bestuursrechter nog nooit zo’n lijvig beroepschrift had 
ontvangen. Mijn betoog wordt onderbouwd door meer dan 1.100 voetnoten, met vele verwijzingen naar wetenschappelijke 
(vaak peer reviewed) literatuur, die elk weer hun eigen zeggingskracht hebben. Al deze argumenten, onder verwijzing naar 
wetenschappelijke literatuur, zijn door de bestuursrechter in zijn vonnis meegewogen. Rechtsoverweging 4.4. 
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37. Dat KPN uitsluitend door weglating van de gronden in mijn beroepschrift (argumentatie 

onder verwijzing van wetenschappelijke literatuur) het vonnis van de bestuursrechter in 

Arnhem afwijst en slechts tendentieus ingaat op de door mij aangevoerde gronden, zegt 

niets over de grondigheid van mijn betoog. U hoeft slechts mijn beroepschrift en de 

„Nadere toelichting en onderbouwing‟ op te slaan om vast te stellen dat de stelling van 

KPN dat ik niet c.q. ontoereikend zou hebben onderbouwd welke feitelijke gevolgen ik 

van de activiteit ondervind of zelfs nagelaten zou hebben om te onderbouwen welke 

feitelijke gevolgen ik van de activiteit vrees te ondervinden, volkomen ongegrond is. 

 

38. Feit is dat een dergelijke conclusie in werkelijkheid uitsluitend door KPNhad 

kunnenworden getrokken ná een deugdelijke weerlegging van de door mij aangedragen 

gronden(„alle argumenten, onder verwijzing naar wetenschappelijke literatuur‟). Uiteraard moet 

die weerlegging, door de ontkenning van het bestaan van deze gronden, wel ontbreken. 

Het hoger beroep van KPN faalt als gevolg van ontkenning vande argumentatie onder 

verwijzing naar wetenschappelijke literatuur waarop de bestuursrechter zijn vonnis heeft 

gebaseerd (defactualisatie van mijn beroepsgronden en de daarmee samenhangende 

wetenschappelijke literatuur).  

 

39. Met dit soort defactualisaties begeeft KPN zich op een hellend vlak als het gaat om de 

mogelijkheid om te weten, zoals vastgelegd in EU-richtlijn 85/347/EEG41. Zoals eerder in 

mijn beroepschrift aangehaald42, is in deze richtlijn43 de productaansprakelijkheid van 

producten (in dit geval van antenne-installaties44) verbonden met de stand van de 

wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop hij (de producent) het 

product in het verkeer bracht. De producent is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt 

door een gebrek in zijn product, tenzij:  

 

„hij bewijst dat het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip 

waarop hij het product in het verkeer bracht, onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken.‟45 

 

40. In een commentaar van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid op dit EU-

artikel wordt de verantwoordelijkheid van de producent, in dit geval KPN,verder 

verhelderd: 

 

„In het geval van productaansprakelijkheid kan een producent zich dus niet verschuilen achter het 

argument dat de schadelijke effecten van het product dat hij in het maatschappelijk verkeer heeft 

gebracht hem niet bekend waren. Om gevrijwaard te worden van aansprakelijkheid moet hij aantonen 

                                                           
41 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31985L0374&from=NL.  
42 Zie de ‘Nadere toelichting en onderbouwing’, hoofdstuk 23.7. Telecomproviders spelen met deelname aan Antenneconvenant 
hoog spel op grond van artikel 7 sub e EU-richtlijn 85/374/EEG. 
43 Met een equivalent in het Burgerlijk Wetboek, artikel 6:185 lid 1 aanhef en onder e.  
44 Maar evengoed van alle andere via draadloze communicatie werkende apparatuur, die gebruik maakt van pulsgemoduleerde 
RF-EMV en die door KPN in de handel wordt gebracht. 
45Artikel 7 aanhef en onder e richtlijn 85/374/EEG. De producent is uit hoofde van deze richtlijn aansprakelijk, tenzij hij bewijst 
dat het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop hij het product in het 
verkeer bracht, onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken. 
(Richtlijn van de Raad van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
der Lid-Staten inzake de aansprakelijkheid voor produkten met gebreken (85/374/EEG). https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31985L0374&from=NL)Cursief: WdJ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31985L0374&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31985L0374&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31985L0374&from=NL
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dat ten tijde van het in het verkeer brengen van zijn product het gebrek dat schade veroorzaakte met de 

beschikbare wetenschappelijke middelen zelfs niet te ontdekken was. De genoemde Europese richtlijn 

doelt, zoals het Hof van Justitie (nj1998, 522) stelt, “niet specifiek op de praktijk en de gebruikelijke 

veiligheidsvoorschriften in de industriesector waarin de producent actief is, maar op de stand van de 

wetenschappelijke en technische kennis zonder meer, daaronder begrepen het meest geavanceerde 

niveau op het tijdstip waarop het betrokken product in het verkeer werd gebracht”. De clausule art. 7 

sub e van de genoemde richtlijn gaat aldus het Hof “niet uit van de stand van de kennis waarvan de 

betrokken producent concreet of subjectief op de hoogte was of kon zijn, maar van de objectieve stand 

van de wetenschappelijke en technische kennis waarvan de producent geacht wordt op de hoogte te 

zijn”. Productaansprakelijkheid eist van producenten dus niet alleen “passieve” kennis van bekende 

risico‟s, maar eist ook activiteiten, in casu het verwerven van inzicht (op basis van de meest 

geavanceerde wetenschappelijke en technische kennis) van potentiële risico‟s.‟46 

 

41. KPN heeft dus wettelijk de verplichting om zich op de hoogte te stellen van „de stand van 

de wetenschappelijke en technische kennis zonder meer‟, waarbij het niet gaat om „de stand 

van de kennis waarvan de betrokken producent concreet of subjectief op de hoogte was of 

kon zijn‟, maar om „de objectieve stand van de wetenschappelijke en technische kennis 

waarvan de producent geacht wordt op de hoogte te zijn‟. Daarbij dienen alle 

wetenschappelijke inzichten, dat wil zeggen ook de inzichten die de veiligheidsclaim van 

de ICNIRP-limieten tegenspreken, in ogenschouw te worden genomen. KPN kan dus niet 

blind varen op instanties als de Gezondheidsraad en ICNIRP, maar heeft een eigen 

verantwoordelijkheid zich actief inzicht te verschaffen in niet alleen de aangetoonde, maar 

ook de potentiële risico‟s zoals beschreven in duizenden peer reviewed studies.47 Van een 

dergelijke inzet tot het verkrijgen van objectieve kennis van „alle wetenschappelijke kennis 

zonder meer‟ is hier echter geen sprake. 

 

42. Defactualisatie door KPN van de gronden in mijn beroepschrift, die verwijzen naar een 

grote hoeveelheid wetenschappelijke inzichten die de veiligheidsclaim van de ICNIRP-

limieten tegenspreken, gaat in tegen de verantwoordelijkheid die uit EU-richtlijn 

85/237/EEG spreekt en dient dan ook ten stelligste te worden afgewezen. In plaats van 

defactualisatie is weerlegging van deze wetenschappelijke inzichten noodzakelijk om het 

hoger beroep van KPN gegrond te kunnen verklaren. Deze weerlegging ontbreekt.  

 

I.III. DEFACTUALISATIE DOOR GEMEENTE 

43. In haar hoger beroepschrift gaat de gemeente er vanuit dat er sprake zou zijn van een 

motiveringsgebrek door de bestuursrechter in Arnhem. Op pagina 4 stelt ze: 

 
„De literatuur waar de rechtbank op doelt is in de uitspraak niet nader geduid. Ook niet de literatuur 

waar mevrouw W.J. de Jong naar heeft verwezen. Dit is een motiveringsgebrek. Hierdoor is niet na te 

                                                           
46 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2008). Onzekere veiligheid. Verantwoordelijkheden rond fysieke veiligheid. 
Pagina 153. Cursief: WdJ.  
47Denk bijvoorbeeld ook aan de door de Gezondheidsraad in de classificatie ‘Samenhang mogelijk’ genoemde ‘potentiële’ 
risico’s. Ik kies ervoor ‘potentiële’ tussen aanhalingstekens te plaatsen, omdat bijvoorbeeld een verhoogde oxidatieve stress, die 
door de Gezondheidsraad ondergebracht is in de classificatie ‘Samenhang mogelijk’ en in de conclusies uit beeld verdwijnt, door 
de meerderheid van de experts op het gebied van EMV en gezondheid als aangetoond wordt beschouwd. Zie hoofdstuk V. 
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gaan of daadwerkelijk sprake is van wetenschappelijke literatuur en of die de conclusies kunnen 

dragen.‟ 

 

Uiteraard is dit onjuist. Het is onmiskenbaar dat de bestuursrechter met de woorden „alle 

argumenten, onder verwijzing naar wetenschappelijke literatuur, overziend‟48 verwijst naar de 

inhoud van mijn beroepschrift en de daarin opgenomen bronverwijzingen en bijgevoegde 

bijlagen, alsook naar de ter zitting door mijn advocaat-gemachtigde gehouden pleidooi. 

Gezien de grote omvang van mijn beroepschrift is het onmogelijk om al deze bronnen met 

name in het vonnis te noemen. Het is echter onjuist dat, zoals de gemeente volkomen 

onterecht concludeert, „niet na te gaan (is) of daadwerkelijk sprake is van 

wetenschappelijke literatuur en of die de conclusies kunnen dragen‟. Elk door mij in mijn 

beroepschrift aangedragen argument is uitgebreid met bronnen en bronverwijzingen 

onderbouwd.  

 

44. Een dergelijke conclusie kan alleen door de gemeente getrokken worden, doordat zij geen 

kennis heeft genomen van de inhoud van mijn beroepschrift of ervoor kiest deze inhoud te 

negeren. In plaats van de argumentatie onder verwijzing naar wetenschappelijke literatuur 

uit mijn beroepschrift te weerleggen, kiest de gemeente voor het onjuiste en bedriegelijke 

standpunt dat niet is na te gaan „of daadwerkelijk sprake is van wetenschappelijke 

literatuur en of die de conclusies kunnen dragen‟. Hiermee herhaalt ze het mechanisme 

van ontkenning (defactualisatie) van de inhoud van mijn eerdere stukken, zoals bij de 

door mij ingediende brieven, zienswijzenen het bezwaarschrift. Deze handelswijze is in 

strijd met artikel 3:2 Awb49 en maakt het onmogelijk om mijn belang op een objectieve, 

onbevooroordeelde wijze te bepalen, waarmee tenminste ook artikel 2:4 lid 150en artikel 

3:4651 Awb worden geschonden. 

 

45. Op pagina 4 van haar hoger beroepschrift, schrijft de gemeente: 

 

„Ons inziens heeft de rechtbank onterecht overwogen dat op basis van het advies van de Gezondheidsraad 

van 2 september 2020 moet worden geoordeeld dat de (vergunningsvrij te plaatsen) antenne-installatie 

mogelijk leidt tot verhoogde gezondheidsrisico‟s als gevolg van stralingseffecten.‟52 

 

Dit is onjuist samengevat. De rechtbank heeft haar vonnis niet (uitsluitend) gebaseerd op 

het rapport van de Gezondheidsraad, maar heeft bij haar rechtsoverwegingen „alle 

argumenten, onder verwijzing naar wetenschappelijke literatuur‟ uit mijn beroepschrift in 

beschouwing genomen. Juist om die reden kan worden aangenomen dat de rechtbank in 

rechtsoverweging 4.4. met de woorden „hoe onwaarschijnlijk mogelijk ook‟ bevestigt dat 

ook door de Gezondheidsraad niet kan worden uitgesloten dat „er verbanden bestaan 

                                                           
48 ECLI:NL:RBGEL:2020:6699. Rechtsoverweging 4.4.  
49Artikel 3:2 Awb. Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten 
en af te wegen belangen. 
50Artikel 2:4 lid 1 Awb. Het bestuursorgaan vervult zijn taak zonder vooringenomenheid (fair-play beginsel). 
51Artikel 3:46 Awb. Een besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering (motiveringsbeginsel).  
52 Hoger beroepschrift gemeente Berkelland, pagina 4. Cursief: WdJ.  
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tussen EMV‟s en bepaalde ziektes‟. (Iin welke belangrijke mate dit mogelijk het geval is, 

beargumenteer ik in hoofdstuk VI van dit verweerschrift.) 

 

46. Eveneens op pagina 4 van haar hoger beroepschrift betoogt de gemeente: 

 

„Wij hebben ons in het besluit op bezwaar op het standpunt gesteld dat gezondheidseffecten als gevolg 

van straling op grond van de huidige stand van de wetenschap uitgesloten zijn.‟53 

 

De gronden voor het uitsluiten van gezondheidseffecten falen volledig. Niemand kan, ook 

de Gezondheidsraad niet, „gezondheidseffecten als gevolg van straling op grond van de 

huidige stand van de wetenschap‟ uitsluiten. Biologische effecten als gevolg van 

blootstelling aan pulsgemoduleerde RF-EMV zijn een wetenschappelijk feit54 en het is 

onmogelijk om het potentiële risico uit te sluiten dat deze biologische effecten (zeker op 

termijn en bij een voortdurende blootstelling) tot gezondheidsschade leiden. Sterker nog, 

er is, zoals ik in mijn beroepschrift uitgebreid heb laten zien en ook in het onderhavige 

verweerschrift verder zal onderbouwen, al decennialang een wetenschappelijke en 

maatschappelijke controverse gaande over de interpretatie van de (mogelijke) 

schadelijkheid van de aangetoonde biologische effecten.Daarbij zij opgemerkt dat de 

Gezondheidsraad in haar recente advies „5G en gezondheid‟ in de classificatie „Samenhang 

mogelijk‟ melding maakt van mogelijk ernstige gezondheidsrisico‟s (zie hoofdstuk VI). 

 

47. Het door de gemeente in haar hoger beroepschrift poneren van een onjuiste en 

misleidende stelling als hiervoor aangehaald, vormt een evidente schending van artikel 

3:2, artikel 2:4 lid 1 en artikel 3:46 Awb. De gemeente heeft zich niet op de hoogte gesteld 

van de relevante feiten, neemt een vooringenomen (feitelijk onjuist) standpunt in en komt 

met een onverklaarde verklaring waarbij elke vorm van deugdelijke onderbouwing 

ontbreekt.  

 

48. Refererende aan rechtsoverweging 4.2. geeft de gemeente aan dat de bestuursrechterten 

onrechte oordeelt dat de gemeentehaar stelling, dat geen sprake is van verhoogde 

gezondheidsrisico‟s bij een veldsterkte (ver) onder de blootstellingslimieten, (enkel) 

baseert op het „Kennisbericht Elektrogevoeligheid‟ van het Kennisplatform EMV van april 

201255(waarop de gemeente niet terugkomt) en een uitspraak van uw Afdeling van 19 

januari 2009 (ECLI:NL:RVS:2009:BG9796). In deze uitspraak „heeft de Afdeling de Stichting 

Bestuursrechtspraak (StAB) opgedragen onderzoek te doen naar de onderzoeken van de 

gezondheidseffecten van EMV‟.56 Dat dit „niet correct‟ zou zijn onderbouwt de gemeente als 

volgt:  

 

                                                           
53 Ibidem.   
54ICNIRP: ‘Compared to continuous-wave radiation, pulsed microwave-frequency fields with the same average rate of energy 
deposition in tissue are generally more active in producing a biological response, ...’.  ICNIRP Guidelines 1998, 
http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf. Pagina 506. 
55https://www.kennisplatform.nl/elektrogevoeligheid/.  
56ECLI:NL:RVS:2009:BG9796, rechtsoverweging 4.2. 

about:blank
https://www.kennisplatform.nl/elektrogevoeligheid/
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„Wij hebben ons in het besluit op bezwaar op het standpunt gesteld dat gezondheidseffecten als gevolg 

van straling op grond van de huidige stand van de wetenschap uitgesloten zijn. Hierbij hebben wij, als 

voorbeeld, verwezen naar 2 uitspraken van uw Afdeling. De uitspraak van 23 januari 2013; 

ECLl:NL:RVS:2013:BYg21757 en de uitspraak van 5 december 2018; ECLl:NL:RVS:2018:3979. In die 

uitspraken wordt ook verwezen naar het meest recente advies van de Gezondheidsraad en geoordeeld 

dat het college haar standpunt (niet gehouden de gevraagde omgevingsvergunning uit voorzorg te 

weigeren vanwege het onvoldoende bestaan van inzicht in de gezondheidsrisico's) in redelijkheid aan 

het besluit ten grondslag heeft kunnen leggen. Ons inziens is met het verlenen van de 

omgevingsvergunning voor de antennemast in Haarlo geen sprake van verhoogde gezondheidsrisico's. 

Hierbij is (onder meer) van belang dat de veldsterkte (ver) onder de blootstellingslimieten zal blijven. 

Evenmin is aangetoond dat in geval van straling boven de blootstellingslimieten sprake is van 

verhoogde gezondheidsrisico's.‟58 

 

49. Dit klinkt als een weerlegging. Daarvan is echter geen sprake. De conclusie van de 

rechtbank dat de gemeente zich bij haar stelling, dat geen sprake is van verhoogde 

gezondheidsrisico‟s,baseert op de uitspraak van uw Afdeling van 19 januari 2009 

(ECLI:NL:RVS:2009:BG9796), wordt met de verwijzing in haar hoger beroepschriftnaar de 

uitspraak van 23 januari 2013 (ECLl:NL:RVS:2013:BY921759) en de uitspraak van 5 

december 2018 (ECLl:NL:RVS:2018:3979) niet door de gemeente weerlegd.  

Dit kan in de eerste plaats worden vastgesteld doordat zowel ECLl:NL:RVS:2013:BY9217 

(in rechtsoverweging 6.160) als ECLl:NL:RVS:2018:3979 (in rechtsoverweging 14.1),wat 

betreft de discussie over gezondheidsrisico‟s, beiden terugvallen op het 

deskundigenrapport van de StAB en daarmee op een advies van de Gezondheidsraad uit 

2008. 

 

50. In de tweede plaats is de stelling van de gemeente,dat in de bovengenoemde uitspraken 

wordt verwezen „naar het meest recente advies van de Gezondheidsraad‟, uiteraard een 

evidente fout. Zoals hiervoor vastgesteld, wordt daar waar het StAB deskundigenrapport 

als uitgangspunt wordt genomen, terug verwezen naar een rapport van de 

Gezondheidsraad uit 2008, dus naar een rapport van inmiddels 13 jaar oud. Sindsdien 

heeft de Gezondheidsraad, naast het recente advies „5G en gezondheid‟ tenminste nog drie 

andere adviesrapporten op het gebied van EMV gepubliceerd onder de titel „Mobile 

phones and cancer‟ in respectievelijk 2013, 2014 en 2016. Van het bestaan van de studie uit 

2016 (het derde deel van „Mobile phones and cancer‟) had de gemeente weet kunnen 

hebben, aangezien ik daar uitgebreid over heb geschreven in mijn beroepschrift.61 

 

                                                           
57 Het ECLI-nummer is hier foutief in het hoger beroepschrift van de gemeente overgenomen. Moet zijn: 
ECLI:NL:RVS:2013:BY9217. Bevestigd via email door de heer Gert Bomer, gemeente Berkelland, d.d. 14 maart 2021. 
58Hoger beroepschrift gemeente, pagina 4.  
59 Het ECLI-nummer was foutief (als ECLI:NL:RVS:2013:Byg217) in het hoger beroepschrift van de gemeente overgenomen. 
60 ECLI:NL:RVS:2013:BY9217 verwijst in rechtsoverweging 6.1. naar de uitspraak van de Afdeling van 24 augustus 2011 
(zaaknummer 201101494/1/H1, overeenkomend met ECLI:NL:RVS:BR5664). In deze uitspraak uit 2011 wordt in 
rechtsoverweging 2.6.3. terugverwezen naar het deskundigenbericht van de StAB aangevoerd, op basis waarvan uw Afdeling 
oordeelde dat er ‘geen aanleiding wordt gezien voor het oordeel dat het college zich bij het nemen van het bij haar bestreden 
besluit niet in redelijkheid op onder meer het advies van de Gezondheidsraad heeft kunnen baseren’. Het advies van de 
Gezondheidsraad betreft hier een advies uit 2008.  
61 Zie ‘Nadere toelichting en onderbouwing’ bij mijn beroepschrift, hoofdstuk 2. Commissie EMV Gezondheidsraad geeft 
vertekend beeld stand wetenschap (schending artikel 22 Gezw). In dit hoofdstuk laat ik zien dat de Gezondheidsraad ten 
onrechte de WHO/IARC-classificatie ‘mogelijk kankerverwekkend’ en de daarbij behorende IARC-Monografie uit beeld brengt.  
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51. Met de uiteenzetting waarom het oordeel van de bestuursrechter in rechtsoverweging 4.2. 

„niet correct‟ zou zijn, vindt dus feitelijk geen weerlegging plaats. Er wordt door de 

gemeente niets aan het oordeel van de rechtbank afgedaan en er wordt niets aan 

toegevoegd. Met andere woorden, er vindt geen onderbouwing plaats van de stelling van 

de gemeente dat de rechtsoverweging van de bestuursrechter „niet correct‟ zou zijn en het 

betoog dient derhalve als lege retoriek te worden afgewezen.  

 

52. Met het oog op defactualisatie van wetenschappelijke inzichten die de veiligheidsclaim 

van de ICNIRP-limieten tegenspreken, breng ik, ten derde,het laatste gedeelte van het 

hiervoor aangehaalde citaat uit het hoger beroepschrift van de gemeente (pagina 4) nog 

een keer naar voren:  

 

„Ons inziens is met het verlenen van de omgevingsvergunning voor de antennemast in Haarlo geen 

sprake van verhoogde gezondheidsrisico‟s. Hierbij is (onder meer) van belang dat de veldsterkte (ver) 

onder de blootstellingslimieten zal blijven. Evenmin is aangetoond dat in geval van straling boven de 

blootstellingslimieten sprake is van verhoogde gezondheidsrisico‟s.‟62 

 

Zonder deugdelijke onderbouwing of weerleggingvan welk willekeurig argument in mijn 

beroepschrift dan ook – dat wil zeggen, ruimschoots met wetenschappelijke literatuur 

onderbouwde wetenschappelijke informatie die laat zien dat gezondheidsrisico‟s of zelfs -

schade onder de blootstellingslimieten niet kunnen worden uitgesloten en dat een 

veiligheidsclaim gebaseerd op de ICNIRP-limieten niet langer houdbaar is – gaat de 

gemeente hier zelfs zo ver te stellen dat niet isaangetoond dat er sprake is van verhoogde 

gezondheidsrisico‟s bovende blootstellingslimieten (dus boven 61 V/m). Daarbij geeft de 

gemeente geen enkele bovengrens aan.63 Uiteraard is dit een ernstige loochening van de 

risico‟s, waarbij alle door mij in mijn beroepschrift ingebracht 

wetenschappelijkonderzoek,datlaat zien dat ver onder de ICNIRP-limieten sprake is van 

(verhoogde) gezondheidsrisico‟s of zelfs -schade, zonder enige vorm van weerlegging of 

deskundigheid wordt gediskwalificeerd. Deze volkomen ongegrondestellinggetuigt van 

grote onwetendheid, vertroebelt de discussie over de risico‟s, is misleidend en dient ten 

stelligste te worden verworpen. 

 

53. Op pagina 5 van haar hoger beroepschriftwijst de gemeente het vonnis van de 

bestuursrechter in Arnhem (nogmaals) af.  

 

„De conclusie van de rechtbank: “Naar het oordeel van de rechtbank is het, alle argumenten, onder 

verwijzing naar wetenschappelijke literatuur, overziend, niet uitgesloten dat ook bij en veldsterkte die 

lager is dan 1 V/m, en dus ook in het geval van eiseres, sprake is van verhoogde gezondheidsrisico's" 

volgen wij niet. De wetenschappelijke conclusies luiden nog altijd dat het gebruik van deze 

frequentiebanden niet bewezen hebben geleid tot gezondheidsschade.‟64 

 

                                                           
62 Hoger beroepschrift gemeente Berkelland, pagina 4. Cursief: WdJ.  
63 Mogelijk verwijst de gemeente hier – volkomen ondeugdelijk – naar de reductiefactor 50 die op de blootstellingslimieten van 
de ICNIRP-limieten zijn toegepast. Maar omdat een toelichting ontbreekt, laat dit zich enkel raden.  
64 Hoger beroep gemeente, pagina 5.  
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De gemeente baseert zich hier bij wat zij noemt „de wetenschappelijke conclusies‟ 

uitsluitend op de conclusies van de Gezondheidsraad en de ICNIRP. Daarbij negeert ze de 

potentiële risico‟s die ook door de Gezondheidsraad worden genoemd (zie hoofdstuk V) 

en de door mij in mijn beroepschrift aangedragen argumenten en verwijzingen naar 

alternatieve wetenschappelijke inzichten uit duizenden peer reviewed studies, die door de 

bestuursrechter juist ook expliciet zijn meegewogen. Geen van deze alternatieve 

wetenschappelijke inzichten, die de veiligheidsclaim van de ICNIRP-limieten 

tegenspreken,  zijn door de gemeente of door KPN weerlegd. 

 

54. Uiteraard maakt defactualisatie het moeilijk zo niet onmogelijk om de risico‟s van 

(pulsgemoduleerde) RF-EMV vast te stellen en mijn belang te bepalen. Doordat de 

gemeente zich schuldig maakt aan defactualisatie, schendt zij, zoals eerder 

geconstateerd,o.a. artikel 2:4 lid 165, artikel 3:266 en artikel 3:4667Awb en wordt door het 

uitblijven van voorzorg en beschermende maatregelen niet alleen het ALARA-principe 

(zie hoofdstuk III), maar worden ook mensenrechten geschonden (zie hoofdstuk VII).  

 

55. Zolang de gemeente gebruik maakt van defactualisatie en daarmee o.a. artikel 2:4 lid 1, 

artikel 3:2 en artikel 3:46 Awb schendt, kan zij onmogelijk beoordelen of ik 

belanghebbende ben bij het bestreden besluit. Daaruit volgt dat andere overtredingen van 

de Awb68 69of andere wetsartikelen70 niet kunnen worden uitgesloten.  

 

I.IV. DEFACTUALISATIE ENONVERMOGEN TOT WEERLEGGING 

56. Bovenstaande voorbeelden van defactualisatie door gemeente en KPN doen vermoeden 

dat het vonnis van de bestuursrechter van 18 december 2020 niet deugdelijk in hoger 

beroep kan worden weerlegd als „alle argumenten, onder verwijzing naar 

wetenschappelijke literatuur‟, met inbegrip van alternatieve wetenschappelijke inzichten 

die de veiligheidsclaim van de ICNIRP-limieten tegenspreken, door appellanten in 

beschouwing worden genomen. Met andere woorden, deze loochening (defactualisatie) 

vormt mogelijk een maskering van het onvermogen van appellanten om tot een 

deugdelijke weerlegging te komen van de door mij bij de bestuursrechter ingediende 

beroepsgronden, waarop het vonnis van de rechter is gebaseerd.  

 

57. Omdat ondermijning van een deugdelijke wetenschappelijke infrastructuur (en daarmee 

informatievoorziening) van invloed is op onze democratische rechtstaat en ten koste kan 

                                                           
65Artikel 2:4 lid 1 Awb. Het bestuursorgaan vervult zijn taak zonder vooringenomenheid. 
66Artikel 3:2 Awb. Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten 
en af te wegen belangen. 
67Artikel 3:46 Awb. Een besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering (motiveringsbeginsel). 
68Artikel 3:4 lid 2 Awb. De voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een besluit mogen niet onevenredig zijn in 
verhouding tot de met het besluit te dienen doelen. (Het zorgvuldigheidsbeginsel.) 
69Artikel 7:12 lid 1 Awb. De beslissing op het bezwaar dient te berusten op een deugdelijke motivering, die bij de bekendmaking 
van de beslissing wordt vermeld. (…).  
70 Waaronder een kwalitatieve burgerparticipatie.Artikel 170 lid 1 aanhef en onder c, d. Gemw. De burgemeester ziet toe op: c. 
de kwaliteit van procedures op het vlak van burgerparticipatie; d. een zorgvuldige behandeling van bezwaarschriften. 
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gaan van de fysieke veiligheid en de gezondheidsbescherming van burgers, dient 

defactualisatie als mechanisme in de rechtspraak nadrukkelijk te worden veroordeeld. 

 

I.V. OPNIEUW ONRECHTMATIGE OVERHEIDSBESLUITEN DOOR DEFACTUALISATIE 

58. Toen in 2002 het „Besluit bouwvergunningsvrije en licht bouwvergunningplichtig 

bouwwerken‟ werd genomen, dat alle antennes voor mobiele telecommunicatie < 5 meter 

vergunningsvrij maakte, was al volop informatie beschikbaar over de niet-thermische 

risico‟s van draadloze technologie.71Waar nu gesproken wordt over elektromagnetische 

hypersensitiviteit (EHS), werd vijftig jaar geledenal gesproken over het „microwave 

syndroom‟ of over „radiofrequency sickness‟72, maar de gemeldde gezondheidsklachten 

kwamen overeen.  

Nu, met de uitrol van 5G, heeft de overheid opnieuw verschillende besluiten voorgesteld 

die een snelle uitrol van het nieuwe netwerk moeten waarborgen, maar voorbij gaan aan 

het bewijs van de niet-thermische gezondheidsrisico‟s dat blijkt uit alternatieve 

wetenschappelijke inzichten die de veiligheidsclaim van de ICNIRP-limieten 

tegenspreken.  

 

59. In mijn beroepschrift heb ik laten zien dat het kabinet in haar berichtgeving aan de 

Tweede Kamer de wetenschappelijke informatie over mogelijke schade al jarenlang 

defactualiseert.73 Dat dit gebeurt is ook vast te stellen door de wijze waarop het Ministerie 

van EZK de verkregen informatie uit internetconsultaties rond digitale connectiviteit 

slechts tendentieus doorgeeft aan de Tweede Kamer, daarbij uitsluitend het belang van 

digitale connectiviteit benadrukkend.  

 

60. Op het „Consultatiedocument Actieplan Digitale Connectiviteit‟74  heeft bijvoorbeeldruim 

84 % van de respondenten op grond van gezondheidsargumenten ernstig bezwaargemaakt 

tegen 5G en het door de staatssecretaris van EZK voorgestelde actieplan. In de 

aanbiedingsbrief van 2 juli 201875 van het actieplan aan de voorzitter van de Tweede 

Kamer wordt geen enkelemelding gemaakt van deze tegengeluiden.76 Dat 

gezondheidsbelangen bij de uitrol van 5G een rol kunnen spelen bij burgers en mede-

overheden, is bij het in consultatie brengen van het actieplan zelfs niet genoemd:  

 

                                                           
71 Zie ook mijn beroepschrift, de ‘Nadere toelichting en onderbouwing’, hoofdstuk 18 Besluit bouwvergunningsvrije en licht-
bouwvergunningplichtige bouwwerken in strijd met kabinetsnota Nationaal Antennebeleid. 
72 Lennart Hardell et al.. (2021). Aspects on the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 2020 
Guidelines on Radiofrequency Radiation. Journal of Cancer Science and Clinical Therapeutics 2021; 5 (2): 250 – 285. 
https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-
2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf.  
73 Zie ‘Nadere toelichting en onderbouwing’, deel III. Onrechtmatig overheidsbeleid.  
74https://internetconsultatie.nl/connectiviteitsplan. 
75 Brief van de staatssecretaris van economische zaken en klimaat aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
2 juli 2018.  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-547.html.  
76 Zie bjivoorbeeld mijn ‘Reactie internetconsultatie wetsvoorstel implementatie Telecomcode’, pagina 28. 
https://internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/0cde5cda-a120-41d2-867d-80cc38a75587.  

https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf
https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf
https://internetconsultatie.nl/connectiviteitsplan
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-547.html
https://internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/0cde5cda-a120-41d2-867d-80cc38a75587
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„Het actieplan digitale connectiviteit omvat verschillende beleidsthema‟s: spectrum, investeringen in 

netwerken, lokaal beleid, continuïteit en innovatie. De doelgroep is daarmee divers. Belanghebbenden 

zijn onder meer: 

 burgers, bedrijven en andere organisaties die afhankelijk zijn van connectiviteit, bijvoorbeeld 

burgers in het buitengebied die een breedbandproject van de grond proberen te krijgen; 

 aanbieders van telecommunicatienetwerken en –diensten (zowel vast als mobiel); 

 (lokale) overheden die de digitale infrastructuur in hun gebied willen versterken.‟77 

 

61. Als het gaat om de verdere uitwerking van het actieplan samen met belanghebbenden, 

spreekt de staatssecretaris uitsluitend over partijen die het belang van EZK delen om 

digitaal koploper te blijven.  

 

„Als Nederland staan we er, zoals gezegd, goed voor, maar we moeten hard werken om deze positie te 

behouden. In het bijgevoegde actieplan is aangegeven hoe het kabinet zich inzet om digitaal de 

koploper te blijven. Samenwerking van de rijksoverheid met, en actie van, zowel marktpartijen als 

andere overheden is noodzakelijk om deze ambitie te behalen. Daarvoor zijn in dit actieplan 

verschillende vervolgstappen benoemd die we de komende tijd verder met belanghebbenden gaan 

uitwerken.‟78 

 

62. Ook in de kamerbrief van 19 december 2019 overde voortgangsrapportage Actieplan 

Digitale Connectiviteit 79 wordt het belang van de publiek-private samenwerking met de 

telecombedrijven – uitreiking van het 5G handvest aan de staatssecretaris „voor een goede 

samenwerking bij de uitrol‟ – voorop gesteld en zijn gesprekstafels met gemeenten 

georganiseerd met uitsluitend dit doel voor ogen. Daarbij wordt gesproken van „gemeenten 

die vooruitstrevend zijn in hun connectiviteitsbeleid‟ en die daarin „als good practice dienen voor 

gemeenten die nog stappen willen zetten‟. 

 

63. Het Kennisplatform EMV, dat jarenlang mede door de industrie is gefinancierd en 

daardoor in haar onafhankelijkheid omstreden is 80 81 82,vervult „de centrale rol in 

Nederland voor het vergaren van en delen van kennis over mogelijke 

gezondheidsrisico‟s‟83. De klankbordgroep, die het „maatschappelijk geweten‟ van het 

KPEMV zou moeten zijn, wordt gedomineerd door de publiek-private samenwerking 

                                                           
77https://internetconsultatie.nl/connectiviteitsplan.  
78 Brief van de staatssecretaris van economische zaken en klimaat aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
2 juli 2018. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-547.html. 
79https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/19/kamerbrief-over-voortgangsrapportage-actieplan-
digitale-connectiviteit.  
80 KWINK-Groep (2018). Evaluatie Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid. 
https://www.kennisplatform.nl/media/original/Rapport_evaluatie_Kennisplatform_EMV_sept_2018.pdf. Pagina 16.  
81Tijdens het 5G-debat in de Tweede Kamer van 4 juli 2019maken de voorzitter en 7 van de 8 deelnemende partijen melding van 
een stroom van brieven van burgers die zich ongerust maken over de gezondheidsrisico’s. Hierbij wordt ook de 
onafhankelijkheid en financiering van het KPEMV ter sprake gebracht door het CDA en de SP. SP merkt op dat het KPEMV de 
aangewezen organisatie zou zijn om een platform te vormen voor bezorgde burgers, ‘(…) alleen valt ons op dat, als het gaat om 
de voorlichting, het Kennisplatform Elektro Magnetische Velden indirect wordt gefinancierd door telecomoperators, via een 
stichting weliswaar. Ik hecht eraan dat operators op een of andere manier bijdragen, maar het zou toch logischer zijn om dit op 
een meer onafhankelijke manier te organiseren. (…).’ 
https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/2019/07/Debat-over-de-uitrol-van-5G-ongecorrigeerd-stenogram-4-juli-
2019.pdf 
82 Zie ook mijn beroepschrift, ‘Nadere toelichting en onderbouwing’, hoofdstuk 16.3. (Schijn van) belangenverstrengeling 
Kennisplatform EMV.  
83https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/19/kamerbrief-over-voortgangsrapportage-actieplan-
digitale-connectiviteit. 

https://internetconsultatie.nl/connectiviteitsplan
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-547.html
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/19/kamerbrief-over-voortgangsrapportage-actieplan-digitale-connectiviteit
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/19/kamerbrief-over-voortgangsrapportage-actieplan-digitale-connectiviteit
https://www.kennisplatform.nl/media/original/Rapport_evaluatie_Kennisplatform_EMV_sept_2018.pdf
https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/2019/07/Debat-over-de-uitrol-van-5G-ongecorrigeerd-stenogram-4-juli-2019.pdf
https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/2019/07/Debat-over-de-uitrol-van-5G-ongecorrigeerd-stenogram-4-juli-2019.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/19/kamerbrief-over-voortgangsrapportage-actieplan-digitale-connectiviteit
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/19/kamerbrief-over-voortgangsrapportage-actieplan-digitale-connectiviteit
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tussen overheid en industrie en het „alleen thermische effecten‟- paradigma, waardoor 

deze klankbordgroep niet representatief is voor wat er in de samenleving leeft als het gaat 

om gezondheidsrisico‟s en bescherming tegen EMV. Een reden voor verschillende 

belangenorganisaties om uit de klankbordgroep te stappen.84 85 86 

 

64. Naast de faciliterende rol die de overheid speelt als het gaat om het beschikbaar stellen 

van frequentiegebieden87 (zie o.a. de betreffende internetconsultatie en reacties 88 89), werd 

in het Actieplan Digitale Connectiviteit aangestuurd op een tweetal nieuwe besluiten 

waarinrespectievelijk (1) de lokale infrastructuur in handen zou worden gelegd van de 

telecomindustrie en (2) de ICNIRP-blootstellingslimieten landelijk zou worden vastgelegd. 

Deze besluiten zijn o.a. voorbereid in de internetconsultaties „Wetsvoorstel Implementatie 

Telecomcode‟90 91van 16 juni 2019 en „Conceptvoorstel wijziging Frequentiebesluit 2013 ter 

bescherming van de volksgezondheid tegen radiofrequentie elektromagnetische velden‟ 92 

van 20 november 2020.  

 

65. Beide besluiten zijn, zoals het in 2002 genomen „Besluit bouwvergunningsvrije en licht 

bouwvergunningplichtige bouwwerken‟,  in strijd met de waarborg van lokale 

preventieve en repressieve toetsing93 94, zoals afgegeven in de kabinetnota Nationaal 

Antennebeleid en staan haaks op de taak van „de mede-overheden (gemeenten en provincies), 

die de primaire zorg dragen voor het beschermen van de gezondheid, het leefmilieu en de veiligheid 

                                                           
84 O.a. NIBE bv (https://www.nibe.org/nl); StopUMTS (https://www.stopumts.nl/) en het Nationaal Platform Stralingsrisico’s 
(http://www.stralingsrisicos.nl/). Zie: https://www.stopumts.nl/pdf/140930%20-%20Kennisplatform-Mansveld-sept-2014.pdf. 
Pagina 2. 
85 Zie ook: https://www.stopumts.nl/pdf/Persbericht%20Kennisplatform%20EMV%20illegaal%20bezig,%2015022015.pdf.  
86‘De Algemene Ledenvergadering van de patiëntenvereniging CPLD heeft in augustus 2020 besloten uit de Klankbordgroep van 
het Kennisplatform EMV en Gezondheid te stappen omdat de jarenlange deelname niets heeft opgeleverd. Alle inhoudelijke 
opmerkingen en vragen werden systematisch beantwoord met een ontkenning van de risico’s onder de blootstellingslimieten. 
Aangezien de deelname dus niet heeft geleid tot een goed maatschappelijk debat is de meerderheid van de vergadering akkoord 
gegaan met het vertrek uit de Klankbordgroep.’ Overgenomen uit een email-bericht van drs. Alja Hoeksema, voorzitter van de 
CPLD d.d. 2 juni 2021.  
87 Daarbij moet in gedachten worden gehouden dat de overheid zelf belanghebbend is geworden, omdat de verkoop van 
frequentiegebieden aan de telecomindustrie miljarden heeft opgeleverd en nog steeds oplevert voor de staatskas. 
88https://www.internetconsultatie.nl/multibandveiling.  
89https://www.internetconsultatie.nl/nfp_wijziging_3_5_ghz_band 
90https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode. 
91 Update 18 december 2021:Op 4 februari 2021 startte de Europese Commissie een inbreukprocedure tegen 24 lidstaten 
waaronder Nederland, vanwege het niet omzetten van de nieuwe EU-telecomregels in Nationale wetgeving. 
https://www.europa-nu.nl/id/vlcjegjntfyk/nieuws/europese_commissie_start. In beslag genomen door het Corona-debat en de 
overtuiging dat er geen verband bestaat tussen Covid-19 en 5G (zie IV.II van dit verweerschrift), werd het ‘Wetsvoorstel 
implementatie Telecomcode’ (implementatie richtlijn 2018/1972) van (voormalig) staatssecretaris EZK Mona Keijzer op 28 
oktober 2021 als een hamerstuk door de Tweede Kamer afgehandeld en zonder beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen.  https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2021Z11401&dossier=35865. Dit 
ondanks de ongerustheid van burgers en lokale overheden die spreekt uit de reacties op de ‘Internetconsultatie Implementatie 
Telecomcode’. https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode; https://letstalkabouttech.nl/2019/09/alle-gemeenten-per-
brief-geinformeerd-over-kritiek-van-20-tal-gemeenten-op-wetsvoorstel-verplichte-medewerking-uitrol-5g/.  
92https://www.internetconsultatie.nl/emvbesluit. 
93 Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post. Nationaal Antennebeleid. 8 december 
2000. https://www.antennebureau.nl/binaries/.../Nota_nationaal_antennebeleid_2000.pdf. Pagina 18. 
94 Het begrip ‘repressieve toetsing’ wordt in de kabinetsnota niet toegelicht. Ik ga er vanuit dat het woord repressief verwijst 
naar de gangbare betekenis van ‘onderdrukkend’ en dat het hier dus gaat om de vrijheid van lokale overheden om activiteiten te 
onderdrukken als deze niet aan door henzelf bepaalde criteria voldoen. Met andere woorden lokale overheden hebben in hun 
antennebeleid autonomie en het recht om ‘nee’ te zeggen.  

https://www.nibe.org/nl
https://www.stopumts.nl/
http://www.stralingsrisicos.nl/
https://www.stopumts.nl/pdf/140930%20-%20Kennisplatform-Mansveld-sept-2014.pdf
https://www.stopumts.nl/pdf/Persbericht%20Kennisplatform%20EMV%20illegaal%20bezig,%2015022015.pdf
https://www.internetconsultatie.nl/multibandveiling
https://www.internetconsultatie.nl/nfp_wijziging_3_5_ghz_band
https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode
https://www.europa-nu.nl/id/vlcjegjntfyk/nieuws/europese_commissie_start
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2021Z11401&dossier=35865
https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode
https://letstalkabouttech.nl/2019/09/alle-gemeenten-per-brief-geinformeerd-over-kritiek-van-20-tal-gemeenten-op-wetsvoorstel-verplichte-medewerking-uitrol-5g/
https://letstalkabouttech.nl/2019/09/alle-gemeenten-per-brief-geinformeerd-over-kritiek-van-20-tal-gemeenten-op-wetsvoorstel-verplichte-medewerking-uitrol-5g/
https://www.internetconsultatie.nl/emvbesluit
https://www.antennebureau.nl/binaries/.../Nota_nationaal_antennebeleid_2000.pdf
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van de burgers op hun grondgebied‟.95Zoals ik zal laten zien in hoofdstuk III zijn deze 

besluiten ook onverenigbaar met een juiste implementatie van het ALARA-principe.  

 

66. Wat al deze internetconsultaties gemeen hebben met de internetconsultatie „Actieplan 

Digitale Connectiviteit‟ is dat de roep om aandacht van burgers, burgergroeperingen en 

andere belangenorganisaties voor het groeiende bewijs96 van gezondheidsschade van 

draadloze technologie door EZK systematisch wordt ontkend, versluierd of verdacht 

gemaakt. Inhoudelijke informatie die wijst op wetenschappelijk bewijs dat de 

veiligheidsclaim van de ICNIRP-limieten tegenspreekt wordt daarbij steeds opnieuw 

rigoureus gedefactualiseerd. Ik gaf hiervan verschillende voorbeelden in mijn 

beroepschrift.97 

 

67. Op de internetconsultatie „Wetsvoorstel Implementatie Telecomcode‟ ontving EZK totaal 

1.487 reacties, waarvan 1.447 reacties van burgers, burgergroeperingen en andere 

belanghebbenden (waaronder gemeenten) die de gezondheidsrisico‟s van 5G betroffen.98 
99 Dat is 97,31 % van de totale respons. Hoewel het onderwerp „Gezondheid en straling‟ in 

het consultatieverslag zo‟n 2 pagina‟s beslaat, beperkt de verslaglegging van de inhoud 

van deze consultatiereacties zich tot slechts één 5-regelige alinea.100 Vervolgens worden 

oude standpunten ten aanzien van de gezondheid (waaronder de ongegronde 

veiligheidsclaim ICNIRP-blootstellingslimieten gebaseerd op uitsluitend een thermische 

effect) door het Ministerie van EZK herhaald.  

 

68. Omdat ik zelf één van de personen ben die verschillende consultatiereacties, waaronder 

een reactie op de consultatie „Wetsvoorstel Implementatie Telecomcode‟heeft 

geschreven101 en bovendien in een netwerk zit van burgers, burgerinitiatieven en andere 

belangenorganisaties die hetzelfde hebben gedaan, weet ik dat het Ministerie EZK in 

reactie op deze en andere consultaties een grote hoeveelheid informatie heeft ontvangen 

over alternatieve wetenschappelijke inzichten en de te voorspellen, grote 

                                                           
95 Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post. Nationaal Antennebeleid. 8 december 
2000. https://www.antennebureau.nl/binaries/.../Nota_nationaal_antennebeleid_2000.pdf. Pagina 4. 
96 Zie o.a. het meest recente artikel van oncoloog prof.dr. Lennart Hardell: Hardellet al.. (2021). Aspects on the International 
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 2020 Guidelines on Radiofrequency Radiation. Journal of Cancer 
Science and Clinical Therapeutics 2021; 5 (2): 250 – 285. https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-
international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf.  
97 Zie o.a. ‘Nadere toelichting en onderbouwing’, hoofdstuk 20. Ongefundeerde veiligheidsclaims UMTS-netwerk door VROM 
werken nog steeds door en hoofdstuk 26. Staatssecretaris EZK Mona Keijzer en Minister VWS Bruno Bruins schenden artikel 68 
Grondwet. 
98https://internetconsultatie.nl/telecomcode/berichten. Zie voor consultatieverslag pdf onder: Consultatie rapport gepubliceerd: 
17 december 2020. 
99 Zie ook de ongerustheid bij een 20-tal gemeenten in hun reacties op de internetconsultatie: 
https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode; https://letstalkabouttech.nl/2019/09/alle-gemeenten-per-brief-
geinformeerd-over-kritiek-van-20-tal-gemeenten-op-wetsvoorstel-verplichte-medewerking-uitrol-5g/. 
100 https://internetconsultatie.nl/telecomcode/berichten. In het ‘Consultatieverslag wetsvoorstel implementatie Telecomcode’, 
pagina 1, onder ‘Gezondheid en straling’ lezen we: ‘Het merendeel van de reacties (1447) is ingebracht door particulieren die 
zorgen hebben over gezondheidseffecten in verband met de uitrol van 5G. Er wordt verzocht om niet over te gaan op de uitrol van 
5G. Daarbij wordt aangegeven dat de effecten op de gezondheid en flora en fauna niet zijn onderzocht, dat de onschadelijkheid 
niet is bewezen en dat hier ook geen onderzoek naar wordt gedaan.’ Deze tekst geeft geen deugdelijke samenvatting van de 
ingezonden consultatiereacties, doordat elke nuancering ontbreekt.  
101https://internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/0cde5cda-a120-41d2-867d-80cc38a75587.  

https://www.antennebureau.nl/binaries/.../Nota_nationaal_antennebeleid_2000.pdf
https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf
https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf
https://internetconsultatie.nl/telecomcode/berichten
https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode
https://letstalkabouttech.nl/2019/09/alle-gemeenten-per-brief-geinformeerd-over-kritiek-van-20-tal-gemeenten-op-wetsvoorstel-verplichte-medewerking-uitrol-5g/
https://letstalkabouttech.nl/2019/09/alle-gemeenten-per-brief-geinformeerd-over-kritiek-van-20-tal-gemeenten-op-wetsvoorstel-verplichte-medewerking-uitrol-5g/
https://internetconsultatie.nl/telecomcode/berichten
https://internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/0cde5cda-a120-41d2-867d-80cc38a75587
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gezondheidsrisico‟s van 5G.102 

 

69. Niets van deze informatie over reële stralingsrisico‟s is (zonder defactualisatie) via EZK bij 

de Tweede Kamer terechtgekomen. Zelfs het woord „voorzorg‟, waartoe velen in hun 

reactie op de consultatie “Wetsvoorstel Implementatie Telecomcode‟ een oproep hebben 

gedaan, valt in het verslag in zijn geheel niet en ook de in de consultatiereacties genoemde 

noodzaak om,conform een briefrapport „Signalen van milieugezondheidsrisico‟s‟van het 

RIVM uit 2015 103, een signaleringsplan op te stellen104 105 wordt door EZK genegeerd en 

blijft onbesproken. 

Dit terwijl, met de invoering van een alomvattend netwerk als 5G en de toenemende 

productie van „smart‟ apparatuur106, de noodzaak van monitoring van 

milieugezondheidsrisico‟s van (pulsgemoduleerde) RF-EMV alleen maar groter is 

geworden en bovendien op grond van een juiste implementatie van het ALARA-principe 

(zie hoofdstuk III) een juridische grond heeft. 

 

70. Omdat volksgezondheid een staatsbelang is, is het door het kabinet aan de Tweede Kamer 

verstrekken van onvolwaardige informatie107 over gezondheidsrisico‟s in strijd met artikel 

68 van de Grondwet.Op basis van dit wetsartikel zijn de ministers en staatssecretarissen 

verplicht om de kamers (elk afzonderlijk en in verenigde vergadering) mondeling of 

schriftelijk inlichtingen te geven waarvan de verstrekking niet in strijd mag zijn met het 

                                                           
102 Zie bijvoorbeeld de consultatiereacties van de Stichting EHS 
(https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/0836abb0-adf0-453c-956b-90068f549dcc, van de vereniging CPLD 
(https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/07868725-0a57-4d71-a965-f765a7e1bb1f), van Eerlijk over straling 
(https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/8c600a9f-b2df-49a8-8b87-955f23fd6a2a), van natuurkundige dr. 
Leendert Vriens (https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/9c192335-d736-4672-bf8b-eead061a7b0d), met een 
verwijzing naar de databank van www.stopumts.nl en van een burger die een review stuurt met 100 peer reviewed studies over 
biologische schade door de 2.45 GHz band, zoals die gebruikt wordt bij WLAN/WiFi 
(https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/45688498-72cc-4a6c-b7ba-063a6192887d).  
103 C. Vros, L. Gooijer en H. Kruize (2015). Signalen van milieugezondheidsrisico’s. RIVM-briefrapport 2015-0114. 
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2015-0114.pdf. 
104 In de consultatiereacties wordt erop gewezen dat implementatie van de Telecomcode in strijd is met een briefrapport van het 
RIVM uit 2015, getiteld ‘Signalen van milieugezondheidsrisico’s’. Dit RIVM-onderzoeksrapport gaat over het vastleggen van 
signalen van milieugezondheidsrisico’s, waarbij met name worden genoemd: ‘Veranderende blootstelling aan EMV als gevolg 
van nieuwe werken, technologische toepassingen, diverse mobiele apparaten in huis. Veranderende blootstelling van kinderen 
aan EMV. Veranderend schermgebruik van kinderen leidt mogelijk tot gezondheidseffecten. Elektrogevoeligheid. Mogelijk 
verhoogde kans op hersentumoren bij langdurig bellen.’ C. Vros, L. Gooijer en H. Kruize (2015). Signalen van 
milieugezondheidsrisico’s. RIVM-briefrapport 2015-0114. https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2015-0114.pdf. 
105Zie de reactie van mr. W.F.J.J. Thewissen https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/f2e6b7fe-10fa-400a-8427-
b5067cadd883en drs. K.W.J.F. Rademakers: https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/1d928b1c-491e-43b0-
8843-4b4b956cb33a.  
106 Er is zelfs een compleet nieuwe industrie in opmars, de zogenaamde NeuroTech-industrie, die massaal brain-computer- en 
brain to brain-interfaces (BCI en BBI) wil implementeren, niet alleen binnen de medische wereld (Internet of Medical Things, 
IoMT) maar ook onder de burgerbevolking (Internet of Bodies, IoB). 
107 Dat het kabinet faalt in haar informatievoorziening aan de Tweede Kamer wordt duidelijk geïllustreerd door de 
toeslagenaffaire.Pieter Omtzigt hekelde op 19 januari 2021 in de Tweede Kamer de ‘Rutte-doctrine’ en het ontbreken van 
‘tegenmacht’ vanuit de Tweede Kamer. Omtzigt: 'Arnold Visser van de Rekenkamer heeft een heel mooi stuk in Elsevier 
geschreven dat in alle onderzoeken van de afgelopen 40 jaar die we hebben gehad, de informatievoorziening niet deugde. En dat 
we iedere keer voornemen het beter te doen en nooit gebeurt er wat.’ https://www.youtube.com/watch?v=SziwKWgS9uM. 
https://www.rekenkamer.nl/publicaties/publicaties/2021/01/07/er-is-te-veel-niet-te-weinig-informatie. De gevolgen van een 
falende informatievoorziening op het gebied van gezondheidsrisico’s van straling zijn, omdat het de complete volksgezondheid 
raakt, aanzienlijk groter en niet te overzien. 

https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/0836abb0-adf0-453c-956b-90068f549dcc
https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/07868725-0a57-4d71-a965-f765a7e1bb1f
https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/8c600a9f-b2df-49a8-8b87-955f23fd6a2a
https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/9c192335-d736-4672-bf8b-eead061a7b0d
http://www.stopumts.nl/
https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/45688498-72cc-4a6c-b7ba-063a6192887d
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2015-0114.pdf
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2015-0114.pdf
https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/f2e6b7fe-10fa-400a-8427-b5067cadd883
https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/f2e6b7fe-10fa-400a-8427-b5067cadd883
https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/1d928b1c-491e-43b0-8843-4b4b956cb33a
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https://www.youtube.com/watch?v=SziwKWgS9uM
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belang van de staat.108 Defactualisatie ondermijnt de wetenschappelijke infrastructuur en 

daarmee de grond waarop de volksgezondheid is gebaseerd.  

 

71. Volkomen onverenigbaar met de wetenschappelijke en maatschappelijke controverse en – 

zoals blijkt uit hoofdstuk III met het ALARA-principe – is het voornemen van het 

Ministerie van EZK om de ICNIRP-blootstellingslimieten landelijk bindend vast te leggen.  

 

72. Het met dit voornemen samenhangende „Conceptvoorstel wijziging Frequentiebesluit 

2013 ter bescherming van de volksgezondheid tegen radiofrequente elektromagnetische 

velden‟ werd op 20 november 2020 in consultatie gebracht109, maar is alleen mogelijk als 

met deze wijziging de gezondheidsbescherming, conform artikel 1:4 Omgevingswet 110,  

„uitputtend geregeld‟ wordt. Gezien de omstredenheid van de ICNIRP-limieten kan 

hiervan uiteraard geen sprake zijn (zie ook hoofdstuk IV). Met andere woorden, dit 

voorstel is uitsluitend mogelijk door de betekenis van de wetenschappelijke en 

maatschappelijke controverse te ontkennen en alle wetenschappelijke inzichtendie de 

veiligheidsclaim ICNIRP-limieten tegenspreken en die in toenemende mate duiden op 

gezondheidsschade, rigoureus te defactualiseren. (Zie ook III.VI. Bindende vastlegging 

ICNIRP-limieten in strijd met ALARA en Omgevingswet). 

 

I.VI.TOENEMEND BEWIJS DEFACTUALISATIE BINNEN WETENSCHAP EN 

ADVIESORGANEN BIJ RECHTERS AAN HET LICHT GEBRACHT 

73. Defactualisatie vindt plaats over de gehele breedte van het antennebeleid, lokaal, 

nationaal en internationaal. Ik heb hiervan in mijn beroepschrift vele voorbeelden 

gegeven, zoals bijvoorbeeld de versluiering van de bevindingen uit Russisch 

wetenschappelijk onderzoek111 door dr. Michael Repacholi, oprichter ICNIRP en WHO-

EMF-Project; het buiten beeld brengen van de WHO / IARC-classificatie „mogelijk 

kankerverwekkend‟ (2011)112 113 114 en de daarbij behorende IARC-Monografie (2013)115 

                                                           
108 Omdat volksgezondheid een staatsbelang is, is artikel 68 Grondwet hier van toepassing. 
Artikel 68 Gw.De ministers en de staatssecretarissen geven de kamers elk afzonderlijk en in verenigde vergadering mondeling of 
schriftelijk de door een of meer leden verlangde inlichtingen waarvan het verstrekken niet in strijd is met het belang van de 
staat. 
109 https://www.internetconsultatie.nl/emvbesluit.  
110 Artikel 1:4 Ow. (verhouding tot andere wetgeving) Deze wet is niet van toepassing op onderwerpen met betrekking tot de 
fysieke leefomgeving of onderdelen daarvan, die bij of krachtens een andere wet uitputtend zijn geregeld, tenzij uit de 
bepalingen van deze wet anders blijkt. https://www.commissiemer.nl/documenten/00000351.pdf.  
111 Zie mijn beroepschrift, ‘Nadere toelichting en onderbouwing’, hoofdstuk 13. Onafhankelijkheid en deskundigheid ICNIRP en 
WHO EMV-Project controversieel (en waarom weten we niets over het Russisch onderzoek?) 
112 International Agency on Research on Cancer (2011). IARC classifies radiofrequency electromagnetic fields as possibly 
carcinogenic to humans (Group 2B), Lyon, 31 mei 2011. Http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf.  
113 Ter vergelijking, de classificatie ‘mogelijk kankerverwekkend’ (2B) is ook toegekend aan verkeersdampen, lood en DDT. 
114 In tweede deel van ‘Late lessons from early warnings’ van de European Environment Agency uit 2013 lezen we: ‘Het is 
opmerkelijk dat de IARC-classificatie “mogelijk kankerverwekkend” geen noemenswaardige invloed lijkt te hebben gehad op de 
wijze waarop de regeringen hun verantwoordelijkheid opvatten voor de bescherming van de volksgezondheid tegen deze 
wijdverbreide bron van straling, vooral gezien het gemak waarmee de blootstelling kan worden beperkt (d.w.z. sms'en, 
handsfree-toestellen en een beter telefoonontwerp).’ European Environment Agency (2013). EEA-Report, no 1/2013. Late lessons 
from early warnings. Science, precaution, innovation. Full report.https://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2/late-
lessons-2-full-report/late-lessons-from-early-warnings/view. Pagina 524. Vertaling citaat: WdJ.  

https://www.internetconsultatie.nl/emvbesluit
https://www.commissiemer.nl/documenten/00000351.pdf
http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2/late-lessons-2-full-report/late-lessons-from-early-warnings/view
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door de Commissie EMV van de Gezondheidsraad116 117; het feit dat een complete 

databank, zoals van de ORSAA118 119 (2266 peer reviewed studies) systematisch wordt 

genegeerd door organisaties als de Gezondheidsraad, ICNIRP en het WHO EMF-Project 

en het feit dat het kabinet aan de Tweede Kamer aantoonbaar relevantie informatie 

onthoudt over cruciale wetenschappelijke feiten.  

 

74. Een drietal actuele voorbeelden toont aan dat het mechanisme van defactualisatie van 

wetenschappelijke kennis over gezondheidsschade door RF-EMV inmiddelsinternationaal 

door rechters wordt herkend.  

 

I.VI.I. HOOGGERECHTSHOF VEROORDEELT PROF. LERCHLVANWEGE VALSE 

BESCHULDIGINGEN WETENSCHAPPELIJKE FRAUDE 

75. Een eerste voorbeeld vormt de veroordeling van professor Alexander Lerchl, hoogleraar 

biologie en ethiek aan de particuliere Jacobsuniversiteit in Bremen. Lerchl, al 30 jaar 

beschouwd als een wetenschappelijk erkend deskundige op het gebied van onderzoek 

naar biologische effecten van magnetische en elektromagnetische velden, is tweemaal 

veroordeeld vanwege valse beschuldigingen van wetenschappelijke fraude120 aan het 

adres van onderzoekers van het grootschalige Europese Reflex-onderzoek121,dat in 

opdracht van de EU van 1999 tot 2004door 12 Europese instituten in 7 verschillende 

Europese landen werd uitgevoerd.  

 

76. Uit de resultaten bleek onder meer dat bij een SAR-waarde van 1,3 W/kg, representatief 

voor veel mobiele telefoons, significante biologische schade wordt aangericht in 

verschillende menselijke cellen en het DNA.  

 

                                                                                                                                                                        
115International Agency on Research on Cancer (2013). Non-Ionizing radiation, part 2: Radiofrequency electromagnetic 
fields.https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono102.pdf.  
116 Zie mijn beroepschrift, ‘Nadere toelichting en onderbouwing’, hoofdstuk 2. Commissie EMV Gezondheidsraad geeft vertekend 
beeld van stand wetenschap (schending artikel 22 Gezw). 
117 Deze defactualisatie vond ook plaats vanuit de leden van het door Repacholi opgezette WHO-EMV-comité die vaak ook lid 
waren (en zijn) van de ICNIRP.Zie:Yury G. Grigoriev (2019). Radiobiological Arguments for Assessing the Electromagnetic Hazard 
to Public Health for the Beginning of the Twenty-First Century. (The Opinion of the Russian Scientist). In: Marko Markov (ed) 
(2019). Mobile Communications and Public Health. Taylor & Francis Group, LLC. Pagina 224 - 225. Vertaling citaat: WdJ. 
118https://www.orsaa.org/orsaa-database.html. 
119 Priyanka Bandara en David O Carpenter (2018). Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact. The Lancet, 
december 2018, vol. 2.  
‘Een recente evaluatie van 2266 onderzoeken (inclusief in-vitro- en in-vivo-onderzoeken in mens, dier en plant, in experimente en 
epidemiologische studies, heeft aangetoond dat de meeste onderzoeken (n=1546, 68∙2%) significante biologische of 
gezondheidseffecten hebben aangetoond geassocieerd met blootstelling aan antropogene elektromagnetische velden.’ (Vertaling 
citaat: WdJ.) https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext?rss=yes.  
120 Vonnis van het hooggerechtshof Hanzestad Bremen van 11 december 2020 in de rechtszaak Ing. Mag. Elisabeth Kratochvil 
(eiseres) en prof.dr. Alexander Lerchl (verweerder). Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen. Verkündet am 11.12.2020.  
https://stiftung-pandora.eu/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-27_Urteil-des-Hanseatischen-Oberlandesgerichts-
Bremen.pdf.  
121 Final Report. Risk Evaluation of Potential Environmental Hazards From Low Frequency Electromagnetic Field Exposure Using 
Sensitive in vitro Methods. A project funded by the European Union under the programme Quality of Life and Management of 
Living Resources. Key Action 4 "Environment and Health". Contract: QLK4-CT-1999-01574. Start date: 01 February 2000 End 
date: 31 May 2004 Acronym: REFLEX. 
https://www.stiftung-pandora.eu/wp-content/uploads/2019/06/REFLEX_Final-Report.pdf.  
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„Aan een door de Europese Unie gestart onderzoek naar mogelijk nadelige effecten van 

elektromagnetische straling op de gezondheid van de mens, de Reflex-studie, werd door 12 instituten 

deelgenomen. Daartoe behoorde een onderzoeksgroep van de Medische Universiteit van Wenen onder 

leiding van Prof. Rudiger en Prof. Adlkofer. Bij het Weense onderzoek werd gewerkt met cellen 

(fibroblasten122) in weefselkweek. Het was een blind onderzoek, dat wil zeggen; de onderzoekster die in 

de microscoop naar de effecten op de cellen kijkt, weet niet welke weefselkweek wel en welke niet is 

blootgesteld aan de elektromagnetische straling (EM velden). Uit een zestal publicaties, waarbij cellen 

werden blootgesteld aan EM velden van verschillende frequenties, bleek dat in de kernen van de cellen 

breuken optraden in het erfelijk materiaal, het DNA, een zogeheten genotoxisch effect. Het kan niet 

worden toegeschreven aan een temperatuurseffect en de onderzoekster herkende de blootgestelde 

weefselkweken gemakkelijk.‟ 123  

 

77. Tijdens de bijeenkomsten van de Reflex-studiegroep werd aangedrongen op publicatie van 

de bevindingen van de onderzoeksgroep in Wenen, vooral ook omdat een 

onderzoeksgroep in Berlijn vergelijkbare resultaten meldde. Naar aanleiding van deze 

publicaties kwam professor Lerchl in actie. 

 

„De publicatie in Mutation Research (Diem et al., 2005124), waarbij een golflengte van 1800 MHz werd 

gebruikt, trok de aandacht van Prof. Lerchl. Deze hoogleraar, die zitting heeft in de Duitse 

Strahlenschutz kommission en toen nauwe banden had (en wellicht nog heeft) met de industrie van 

mobiele telefonie, werd ongerust. Hij trok de bevindingen in twijfel, beschuldigde de auteurs van 

fraude en lichtte in 2007 de rector van de Weense Medische Universiteit, Prof. Schutz, in. Ook een latere 

publicatie (Schwartz et al., 2008125), waarin een golflengte van UMTS (1950 MHz) werd gebruikt, werd 

in de aanklacht betrokken. De rector nam de beschuldiging serieus en stelde een groep van drie mensen 

samen om dit te onderzoeken.‟126 

 

78. De groep van drie kwam al snel tot de conclusie dat er gefraudeerd zou zijn. Dit haalde de 

pers. Op de website van milieu- en consumentenbeschermingsorganisatie Diagnose-Funk 

lezen we:  

 

„”Het Reflexonderzoek is nep – straling van mobiele telefoons veroorzaakt geen tumoren!”– in 2008 lazen we dit 

bericht met consternatie in Spiegel, de Süddeutsche, in bijna de hele pers. Politici omarmden dit alles-

veilig-teken gerustgesteld. We wisten echter al snel uit rapporten van de betrokken wetenschappers dat 

de onderzoeken naar behoren waren uitgevoerd. Maar in die tijd was de interpretatiekracht in handen 

                                                           
122Lees: ‘… werd o.a. gewerkt met fibroblasen’. Met name fibroblasten (bindweefselcellen) bleken gevoelig voor schade. Om 
vergissingen te voorkomen: Het is onjuist dat door de onderzoekers uitsluitend met fibroblasten werd gewerkt. 
123Nederlandse samenvatting van het artikel van de leiders van de EU Reflex studie, Prof. Franz Adlkofer en Prof. Karl Richter, 
getiteld: Uber denUmgang mit wissenschaftlichen Ergebnissen in der Mobilfunkforschung an der Medizinischen Universität Wien 
(Pandora stiftung). https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/pandora_doku_wien-i-und-ii-2011.pdf; 
https://stichtingehs.nl/downloads/bulletin/ehs-bulletin-33-maart-2011/download. 
124 Diem E et al. (2005). Non-thermal DNA breakage bymobile-phone radiation (1800 MHz) in human fibroblasts and in 
transformed GFSH-R17 rat granulosa cells in vitro.Mutat .Res. 2005 Jun 6;583(2):178-83. 
 doi: 10.1016. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15869902/.   
125Schwarz C et al. (2008) Radiofrequency electromagnetic fields (UMTS, 1,950 MHz) induce genotoxic effects in vitro in human 
fibroblasts but not in lymphocytes. Int Arch Occup Environ Health 81(6):755-67. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18278508/. 
126Stichting Elektro hypersensitiviteit (EHS) (2011), Hoe er wordt omgegaan met wetenschappelijk onderzoek naar 
gezondheidsrisico’s van straling van mobiele telefoons. Commentaar Erik Notenboom. Bulletin Stichting EHS, nr. 33 maart 2011. 
Cursief: WdJ. https://stichtingehs.nl/downloads/bulletin/ehs-bulletin-33-maart-2011/download. Nederlandse samenvatting van 
het artikel van de leiders van de EU Reflex studie, Prof. Franz Adlkofer en Prof. Karl Richter, getiteld: Uber denUmgang mit 
wissenschaftlichen Ergebnissen in der Mobilfunkforschung an der Medizinischen Universität Wien (Pandora stiftung). 
https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/pandora_doku_wien-i-und-ii-2011.pdf. 

https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/pandora_doku_wien-i-und-ii-2011.pdf
https://stichtingehs.nl/downloads/bulletin/ehs-bulletin-33-maart-2011/download
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15869902/
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van de mobiele communicatie-industrie en de media en die hadden niet echt naar de onderzoeken 

gekeken.‟127 

 

79. Hiermee begon een 12 jaar durende strijd tussen de Weense onderzoekers van de Reflex-

studie en professor Lerchl. Diagnose-Funk spreekt over een „wetenschappelijke thriller met 

karaktermoord, rechtszaken en de vernietiging van bestaansmiddelen, die, hoewel onmiddellijk 

onthuld als een schandaal, pas in 2020 legaal zal worden afgesloten.‟128 

 

80. Lerchl eiste terugname van de publicaties en beschuldigde de onderzoekers ervan  

 

„dat de Reflex-onderzoeken uit 2005 en 2008, die werden uitgevoerd met deelname van Elisabeth 

Kratochvil als co-auteur of eerste auteur, zijn vervalst, wat hieruit volgt dat de gegevens die in de studie 

worden vertoond, om statistische redenen van wiskundige waarschijnlijkheid nooit afkomstig kunnen 

zijn van echte experimenten, maar alleen de conclusie toelaten dat ze zijn verzonnen.‟129 

 

Snel echter na de conclusie van fraude door de groep van drie die door de rector van de 

Weense Medische Universiteit in 2008 was samengesteld, bleek dat de voorzitter van deze 

groep, net als Lerchl, banden had met de mobiele telefoonindustrie. 

 

„Om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, was de rector verplicht tenminste een nieuwe 

voorzitter te benoemen. Onder de nieuwe voorzitter werd na lang onderzoek vastgesteld dat er geen 

fraude was gepleegd met de onderzoeksgegevens die aan de basis hadden gestaan van de publicatie in 

2005 en evenmin met die van een publicatie uit 2008.  

 

Ook een door de EU ingesteld onderzoeksteam kon in latere jaren geen fraude vaststellen. (…) De 

onderzoeksgroep in Wenen hoefde geen publicaties terug te nemen(…). Ondertussen waren er in de 

jaren na 2005 door andere onderzoeksgroepen, o.a. Franzellitti et al., 2009130, vergelijkbare resulaten 

verkregen: cellen in weefselkweek reageren op blootstelling aan elektromagnetische straling.‟131 

 

81. Lerchl heeft meer dan 100 peer reviewed studies op zijn naam staan en was betrokken bij 

tal van adviesorganen. Dat er problemen waren op het gebied van belangenverstrengeling 

met de industrie, bleek echter ook in 2010 toen de IARC / WHO (International Agency for 

Research on Cancer, verbonden aan de World Health Organisation) weigerde hem toe te 

laten tot de commissie die zich in dat najaar zou buigen over een risicobeoordeling van het 

carcinogeen potentieel (de mate waarin een stof kankerverwekkend is) van 

                                                           
127Das Hanseatische Oberlandesgericht Bremen verurteilt Professor Alexander Lerchl zur Rücknahme seiner 
Fälschungsbehauptung gegenüber der REFLEX-Studie.Text des Urteils und Bericht von Prof. Adlkofer.  
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1662. Vertaling citaat: WdJ. 
128 Ibidem.  
129https://stiftung-pandora.eu/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-27_Pandora_Adlkofer_REFLEEX_Gericht-Lerchl.pdf. 
Pagina 3.Vertaling citaat: WdJ. 
130Mogelijk is hier een foutief jaartal genoemd. Ik vond een artikel van Franzellitti et al.. uit 2010 dat aan de beschrijving voldoet. 
Het betreft: Franzellitti et al.. (2010). Transient DNA damage induced by high-frequency electromagnetic fields (GSM 1.8 GHz) in 
the human trophoblast HTR-8/SVneo cell line evaluated with the alkaline comet assay. Mutation Research/Fundamental and 
Molecular Mechanisms of Mutagenesis. Volume 683, Issues 1–2, 5 January 2010, Pages 35-42. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0027510709002978?via%3Dihub. 
131Stichting Elektro hypersensitiviteit (EHS) (2011), Hoe er wordt omgegaan met wetenschappelijk onderzoek naar 
gezondheidsrisico’s van straling van mobiele telefoons. Commentaar Erik Notenboom. Bulletin Stichting EHS, nr. 33 maart 2011. 
Cursief: WdJ. https://stichtingehs.nl/downloads/bulletin/ehs-bulletin-33-maart-2011/download. Nederlandse samenvatting van 
het artikel van de leiders van de EU Reflex studie, Prof. Franz Adlkofer en Prof. Karl Richter, getiteld: Uber denUmgang mit 
wissenschaftlichen Ergebnissen in der Mobilfunkforschung an der Medizinischen Universität Wien (Pandora stiftung). 
https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/pandora_doku_wien-i-und-ii-2011.pdf.  
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https://www.sciencedirect.com/science/journal/00275107
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00275107
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00275107
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00275107/683/1
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elektromagnetische velden132. De reden voor deze beslissing was het essentiële probleem 

van een identificeerbaar belangenconflict. In reactie op het beroep dat Lerchl tegen deze 

afwijzing aantekende, bevestigde de IARC / WHO haar beslissing met nog hardere 

argumenten: eenzijdigheid en twijfels over zijn beroepskwalificaties. Als belangrijkste 

reden werd zijn samenwerking met het IZMF (Informationszentrum Mobilfunk), het PR-

hoofdkwartier van de vier Duitse aanbieders van mobiele telefonie, opgegeven. Hij was 

bevooroordeeld, schreef de IARC / WHO:  

 

„Onder punt 1b vermeld, hebben wij in uw belangenverklaring nota genomen van uw activiteiten als 

adviseur voor het Duitse Informationszentrum Mobilfunk (IZMF). We zijn ons bewust geworden dat 

deze organisatie is opgericht en in stand wordt gehouden door de mobiele netwerkexploitanten in 

Duitsland om de gemeenschappelijke belangen van de Duitse mobiele industrie te behartigen. Om deze 

reden heeft deze activiteit naar onze mening op zijn minst de schijn van een conflict. Zoals in onze 

vorige brief uitgelegd, is de afwezigheid van dergelijke conflicten in hun belangenverklaring een belangrijk 

selectiecriterium voor werkgroepleden.‟133 

 

82. Prof. dr. Med. Franz Adlkofer134, coödinator van het Reflex-onderzoek en verbonden aan 

de onderzoeksgroep van de Medische Universiteit van Wenen, is van mening dat Lerchl 

met zijn vervalsingsclaim een tweeledig doel voor ogen had:  

 

„Enerzijds wilde hij voorkomen dat de REFLEX-vervolgstudie, die hoog werd gewaardeerd door de 

beoordelaars van de Europese Commissie, ook werd gefinancierd. Daarin was hij succesvol. Anderzijds 

wilde hij dat de REFLEX-publicaties uit de wetenschappelijke literatuur zouden worden 

gehaald. Daarin faalde hij. Hij kon de redacteuren van de vakbladen waarin ze waren verschenen niet 

overtuigen van zijn beschuldiging van vervalsing. Ze doorzagen zijn bedoelingen en waren niet bereid 

om op te komen voor de doeleinden van een lobbyist voor de mobiele telefoonindustrie.‟135 

 

83. Na een eerste veroordeling van Lerchl voor nalatigheid op 13 mei 2015136 door de 

regionale rechtbank van Hamburg, zette Lerchl zijn laster voort.  

 

„Hij interpreteerde het vonnis in die zin dat de regionale rechtbank van Hamburg hem alleen had 

verboden de naam van de “vervalser” te noemen, maar niet dat de Reflex-resultaten vervalst waren. 

(…) Uit het antwoord van professor Lerchl op het verzoek van de wettelijke vertegenwoordiger van 

Elisbaeth Kratochvil om de beschuldigingen van vervalsing in de toekomst te stoppen en de rapporten 

in te trekken, omdat ze de persoonlijke rechten en eer van haar cliënt schonden, bleek dat professor 

Lerchl niet bereid was hieraan te voldoen. Op advies van haar wettelijke vertegenwoordiger heeft 

                                                           
132 Hieruit volgde de classificatie ‘mogelijk kankerverwekkend’. International Agency on Research on Cancer (2011). IARC 
classifies radiofrequency electromagnetic fields as possibly carcinogenic to humans (Group 2B), Lyon, 31 mei 2011. 
Http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf. Zie ook de monografie IARC (2013). Non-Ionizing radiation, part 
2: Radiofrequency electromagnetic fields. Pagina 29-31. (Vertaling: WdJ) https://monographs.iarc.fr/wp-
content/uploads/2018/06/mono102.pdf. 
133 WHO lehnt Prof. Lerchl’s Mitarbeit ab. https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail?newsid=355. Vertaling 
citaat en cursief: WdJ.  
134 Prof. dr. Med. Franz Adlkofer (Berlijn/München) promoveerde aan het Max Planck Instituut voor Biochemie in München. Hij 
behaalde zijn habilitatie (hoogleraarschap) in de interne geneeskunde aan de Vrije Universiteit van Berlijn. Prof. Adlkofer werkte 
20 jaar in de industrie voordat hij in 1992 de leiding op zich nam van de in München gevestigde VERUM-stichting voor gedrag en 
milieu. Sinds 2002 is hij ook lid van de raad van bestuur van de stichting. Bron: https://www.jrseco.com/wp-
content/uploads/how-susceptible-are-genes-to-mobile-phone-radiation-adlkofer-kompetenz.pdf.  
135Das Hanseatische Oberlandesgericht Bremen verurteilt Professor Alexander Lerchl zur Rücknahme seiner 
Fälschungsbehauptung gegenüber der REFLEX-Studie.Text des Urteils und Bericht von Prof. Adlkofer. Vertaling citaat: WdJ.  
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1662.  
136 Arrest van de regionale rechtbank in Hamburg, 13 maart 2015: https://stiftung-pandora.eu/wp-
content/uploads/2021/01/2015-03-20_Urteil_Kratochvil-vs.-Lerchl.pdf. 
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Elisabeth Kratochvil op 8 november 2016 een rechtszaak aangespannen bij de regionale rechtbank van 

Bremen.‟137 

 

84. Na een afwijzing op 12 oktober 2017 van haar klacht door de regionale rechtbank 

Bremen138, omdat er (ook ten aanzien van de aantijging van verzonnen data) sprake zou 

zijn van een „geoorloofde meningsuiting‟, ging de jonge wetenschapper Kratochvil op 

advies van haar wettelijke vertegenwoordiger in hoger beroep. De redenering van de 

regionale rechtbank was volgens deze vertegenwoordiger juridisch onjuist, wantze wasin 

tegenspraak met de hoogste gerechtelijke uitspraken.  

 

„Met een uitspraak van 9 maart 2018 beval het Hoger Regionaal Gerechtshof dat bewijs moest worden 

geleverd van de bewering van Prof. Lerchl, “dat de REFLEX-onderzoeken uit 2005 en 2008, die werden 

uitgevoerd met de deelname van Elisabeth Kratochvil als co-auteur of eerste auteur, zijn vervalst.” (…) 

De deskundige die op voorstel van Prof. Lerchl in opdracht van de Hanzehogeschool voor de opstelling 

van het rapport was aangesteld, een Duitse universiteitsprofessor voor toegepaste statistiek, maar 

zonder enig begrip van de biologische testprocedure die mevrouw Kratochvil bij de MUW139 gebruikte, 

kwam in zijn rapport van 1 juli 2019 tot de conclusie dat de bezwaren tegen de REFLEX-resultaten 

begrijpelijk waren, maar op geen enkele manier de conclusie lieten dat ze vervalst waren.140 

 

85. Op 11 december 2020 kwam het hooggerechtshof Hanzestad in Bremen tot het volgende 

vonnis: 

 

„De verweerder wordt gelast zich te onthouden van publicatie en/of publicatie met verwijzing naar de 

eiseres, onder verbeurte van een geldboete van maximaal 250 000 EUR, vast te stellen voor elk geval 

van inbreuk, en, indien de geldboete niet kan worden geïnd, van een gevangenisstraf van maximaal zes 

maanden.‟141 

 

86. Daarbij nam de rechter onder meer ter overweging: 

 

„De beschuldiging "verzinsel" of "verzonnen" is dubbelzinnig en kan ook worden opgevat als een 

beschuldiging van vervalsing (zie "1"). In deze interpretatievariant wordt het algemene 

persoonlijkheidsrecht van de eiseres geschonden omdat het gaat om een feitelijke bewering ten aanzien 

waarvan de verweerder de waarheid niet kon bewijzen (zie "2"). Het aangegeven gevaar voor herhaling 

is niet geweken doordat verweerder onvoldoende opheldering heeft verschaft (zie "3"). De vorderingen 

tot het doen staken van inbreuken zijn evenmin verjaard of vervallen (zie "4").‟142 

 

„Het verwijt van vervalsing dat verweerder naar eiseres heeft gemaakt, is niet aantoonbaar waar en 

vormt een onrechtmatige inbreuk op het persoonlijkheidsrecht van eiseres.‟143 

                                                           
137https://stiftung-pandora.eu/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-27_Pandora_Adlkofer_REFLEEX_Gericht-Lerchl.pdf. 
Vertaling citaat: WdJ. 
138 Vonnis regionale rechtbank in Bremen, 12 oktober 2017: https://stiftung-pandora.eu/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-
27_Urteil-des-Landgerichts-Bremen.pdf.  
139 Medische Universiteit Wenen. 
140Das Hanseatische Oberlandesgericht Bremen verurteilt Professor Alexander Lerchl zur Rücknahme seiner 
Fälschungsbehauptung gegenüber der Reflex-Studie. Das Ende einer langen Geschichte. https://stiftung-
pandora.eu/2021/01/27/das-hanseatische-oberlandesgericht-bremen-verurteilt-professor-alexander-lerchl-zur-ruecknahme-
seiner-faelschungsbehauptung-gegenueber-der-reflex-studie/, Pagina 6. Vertaling citaat: WdJ.  
141 Vonnis van het hooggerechtshof Hanzestad Bremen van 11 december 2020 in de rechtszaak Ing. Mag. Elisabeth Kratochvil 
(eiseres) en prof.dr. Alexander Lerchl (verweerder). Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen. Verkündet am 11.12.2020. 
Pagina 2. Vertaling citaat: WdJ. https://stiftung-pandora.eu/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-27_Urteil-des-
Hanseatischen-Oberlandesgerichts-Bremen.pdf.  
142 Ibidem, pagina 11.  
143 Ibidem, pagina 14.  
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„In het onderhavige geval is de onware feitelijke bewering dat een wetenschappelijk artikel is vervalst, 

in aanzienlijke mate lasterlijk voor de betrokken eiseres. Een dergelijke stigmatisering dreigt het 

uitgangspunt te worden van sociale uitsluiting en isolement (...) Bij een concrete afweging tussen 

enerzijds het verlies van de vrijheid van meningsuiting en de wetenschappelijke vrijheid en anderzijds 

het verlies van de vrijheid van meningsuiting en de wetenschappelijke vrijheid, worden de rechten van 

de verweerder krachtens artikel 5 van de grondwet dus beperkt door het persoonlijkheidsrecht van 

eiseres.‟144 

 

„Verweerder heeft niet bewezen dat de REFLEX-studies van 2005 en 2006 daadwerkelijk vervalst waren.‟145 

 

„Indien de verweerder dus niet in staat was het bewijs van de waarheid te leveren, moet worden 

aangenomen dat er sprake was van een onrechtmatige persoonlijkheidsschending wegens een onware 

feitelijke bewering. Aangezien verweerder in zijn beschuldiging van valsheid in geschrifte niet tot 

uitdrukking heeft gebracht dat de feiten van de zaak onduidelijk waren en dat zijn verklaring derhalve 

werd betwist, is zijn optreden evenmin gerechtvaardigd op basis van de perceptie van legitieme 

belangen (...).‟146 

 

„Een herziening  is niet toegestaan.‟147 

 

87. In november 2019 startte een team wetenschappers van de Jacobs Universiteit Bremen een 

onderzoek onder leiding van professor Lerchl naar de effecten van 5G op de menselijke 

cellen. Het project wordt voor 1,1 miljoen Euro gefinancierd door het Duitse federale 

bureau voor stralingsbescherming. Met celkweken uit de bovenste huidlagen gaat het 

team van Lerchlonderzoeken of de genetische informatie wordt veranderd door 

elektromagnetische straling.148  Er kunnen en dienen serieuze vraagtekens geplaatst te 

worden bij de betrouwbaarheid van dit onderzoek.  

 

88. Ik breng hier met nadruk onder de aandacht van de Afdeling dat wetenschappers die 

schade aantonen, methet naar buiten brengen van hun wetenschappelijke bevindingen 

geen ander belang hebben dan de waarheid te dienen.  

 

I.VI.II. REFLEX-STUDIE VAN BLAAM GEZUIVERD: DNA-SCHADE AANGETOOND 

89. In de door Lerchl bestreden Reflex-studie werd structureel onderzoek gedaan naar de 

niet-thermische effecten van straling van 2G (GSM) en 3G (UMTS) en straling van 

elektrische installaties en apparaten. Het effect van de elektromagnetische straling van 

deze bronnen bleek zeer vergelijkbaar met het effect van (ioniserende) röntgenstraling. Dit 

is opmerkelijk omdat veel natuurkundigen blijven volhouden dat RF-EMV geen schade 

aan het DNA zou kunnen veroorzaken vanwege de niet-ioniserende aard ervan. 

 

                                                           
144 Ibidem, pagina 15. 
145 Ibidem. Cursief: WdJ.  
146 Ibidem, pagina 19. Cursief: WdJ.  
147 Ibidem, pagina 21.  
148https://www.jacobs-university.de/news/research-project-effects-5g-mobile-communications-human-cells-jacobs-university-
bremen. 
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90. De Reflex-studie had tot doel om het mogelijke werkingsmechanisme te achterhalen, dat 

eventuele schade door blootstelling aan elektromagnetische velden zou kunnen verklaren.  

 

„Het oorzakelijk verband tussen blootstelling aan EMV en ziekte kan nooit als bewezen worden 

beschouwd zonder kennis en begrip van de basismechanismen die mogelijk door EMV worden 

veroorzaakt. Om naar deze basismechanismen te zoeken zijn in het REFLEX-project krachtige 

technologieën gebruikt die in de toxicologie en de moleculaire biologie zijn ontwikkeld om de cellulaire 

en subcellulaire reacties te onderzoeken van levende cellen die in vitro aan EMV zijn blootgesteld.‟149 

In het Reflex-onderzoek zijn in vitro150 de effecten bestudeerd van blootstelling van celculturen aan ELF151 

magneetvelden (zoals van elektrische installaties en apparaten), van ongepulste RF velden en van gepulste 

(pulsgemoduleerde) RF velden (zoals van mobiele telefoons en andere apparaten die draadloos 

communiceren).152 

„Met betrekking tot radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMF) toonden de gegevens aan dat 

RF-EMV genotoxische effecten veroorzaakten in fibroblasten153, granulosacellen154 en HL60-cellen155. De 

cellen reageerden op blootstelling aan RF-EMV tussen SAR-niveau 0,3 en 2 W/kg met een significante 

toename van enkelvoudige en dubbele DNA-strengbreuken en van micronuclei frequentie. 

Chromosoomafwijkingen in fibroblasten werden waargenomen na blootstelling aan RF-EMV. RF-EMV 

bij een SAR van 1,5 W/kg verlaagde de expressie van neuronale genen in neuronale voorlopercellen en 

verhoogde de expressie van vroege genen in p53-deficiënte embryonale stamcellen, maar niet in 

wildtype156 cellen.  

 

Proteomische analyses157 van menselijke endotheelcellijnen158 toonden aan dat blootstelling aan RF-

EMV de expressie en fosforylering159 veranderde van talrijke, grotendeels ongeïdentificeerde eiwitten. 

Onder deze eiwitten is het hitteschok-eiwit hsp27, een marker voor cellulaire stressreacties. (…) Voor 

zowel ELF-EMV als RF-EMV wezen de resultaten van de cDNA-microarray-analyses van het gehele 

genoom en de proteomische analyses aan dat EMV verschillende groepen genen kan activeren die een 

rol spelen bij celdeling, celproliferatie en celdifferentiatie. (…)‟160 

 

91. Dat langdurige straling van een mobiele telefoon een vergelijkbare genetische schade kan 

veroorzaken als radioactieve (ioniserende) straling,bleek uit de in de EU Reflex-studie 

toegepaste zogenaamde „komeetproef‟ (zie figuur 1.1). 

 

                                                           
149 REFLEX - Project Progress Summary. Vertaling citaat: WdJ. https://www.jrseco.com/wp-
content/uploads/REFLEX_ProgressSummary_231104.pdf.  
150In petrischaaltjes. ‘In vitro’ betekent ‘in glas’. 
151ELF: Extreme Low Frequencies, zoals gebruikt bij elektrische apparatuur en installaties. 
152https://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/7506/reflex_rapport%3B_samenvatting_belangrijkste_punten.  
153 Bindweefselcellen.  
154Cel van de follikelwand die oestrogene stoffen produceert en na stimulatie van de eisprong (luteïnisering) ook progesteron 
gaat vormen. 
155https://en.wikipedia.org/wiki/HL60. 
156https://nl.wikipedia.org/wiki/Wild-type.  
157Proteomica is de studie van het proteoom: alle eiwitten (proteïnen) van een organisme of een deel van een organisme (zoals 
een orgaan, een cel, of een subcellulaire structuur). https://nl.wikipedia.org/wiki/Proteomica.  
158Endotheelcellen vormen de binnenste bekleding van onze bloedvaten en zijn de grens tussen bloed en weefsel. Ze hebben 
belangrijke functies, zoals het reageren op ontstekingscellen en het reguleren van de balans tussen stolling en antistolling. 
https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Agenda/Promoties/Paginas/Functie-endotheel-in-ernstig-orgaanfalen-verder-
ontrafeld.aspx#:~:text=Deze%20endotheelcellen%20vormen%20de%20binnenste,balans%20tussen%20stolling%20en%20antisto
lling. 
159Fosforylering van een eiwit is het plaatsen van een fosfaatgroep op een van de reactieve hydroxylgroepen (OH) van de 
samenstellende aminozuren van dat eiwit. https://nl.wikipedia.org/wiki/Fosforylering.  
160 REFLEX - Project Progress Summary. Vertaling citaat: WdJ. https://www.jrseco.com/wp-
content/uploads/REFLEX_ProgressSummary_231104.pdf..  
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„De Comet-Assay proef (“komeetproef”) is een zeer gevoelige proef waarmee DNA-schade aangetoond 

kan worden. Door middel van elektroforese161 worden DNA-fragmenten naar buiten getrokken. Hoe 

korter de fragmenten (en dus hoe meer DNA-breuken), hoe langer en duidelijker de “kometenstaart” 

zichtbaar wordt onder de microscoop. Hiermee worden optredende enkele- en dubbele DNA-breuken 

aangetoond. Linksboven in de uitgelichte afbeelding de controleproef (“sham” staat voor niet-

blootstelling), rechtsboven het effect van 0,5 Gray röntgenstraling op de cel, het equivalent van 250 jaar 

natuurlijke achtergrondstraling of ongeveer 60 CT-scans, en onderin het effect op de cel van straling 

met de frequentie van een gewone GSM telefoon (SAR 1,3 W/kg). In beide gevallen ontstaat dus een 

“komeet” met een staart.‟162 

 

Al in 2009 was dit effect op het DNA in tenminste 49 studies gerepliceerd en bevestigd.163 

 

 

 

 

 
Figuur 1.1. Comet-Assay proef („komeetproef‟) laat zien dat het effect van blootstelling  
aan RF-EMV op DNA vergelijkbaar is met dat van röntgenstraling (ioniserende straling). 
Bron: Lezing prof.dr.med. Franz Adlkofer over Reflex-onderzoek.164 
 

 
92. De Reflex-studie toont dus aan dat een niet-thermische belasting van celculturen door RF-

EMV tot genetische schade kan leiden (vergelijkbaar met schade door ioniserende 

                                                           
161Elektroforese is een natuurkundig proces waarbij geladen deeltjes door een medium bewegen onder invloed van 
een elektrisch veld. Het geladen deeltje kan een eenvoudig ion zijn, maar ook een eiwit, een DNA-molecuul, een colloïdaal 
deeltje of zelfs een cel. https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektroforese.  
162EU Reflex-studie toont DNA-schade aan door straling van draadloze apparaten en mobiele telefoons.  
https://www.jrseco.com/nl/eu-reflex-studie-toont-dna-schade-aan-door-straling-van-draadloze-apparaten-mobiele-telefoons-
en-elektra/.  
163 Hugo W. Rudiger et al..(2009). Genotoxic effects of radiofrequency electromagnetic fields.Pathophysiology, volume 16, Issue 2 
– 3, augustus 2009, pagina 89 – 102.  
164 Prof.dr.med. Franz Adlkofer (2004). Mobilfunk und Gesundheit. 1. Teil Gesundheitsrisiko elektromagnetischer Felder. Vortrag 
von Prof.dr.med. Franz Adlkofer, wissenschaftlicher Direktor der Stiftung VERUM. Pagina 5. https://www.jrseco.com/wp-
content/uploads/reflex-2004.pdf.  
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straling). Uit de studie blijkt dat de genotoxische effecten en DNA-schade afhankelijk is 

van het type cel:  

 

„Sommige menselijke cellen, in het bijzonder fibroblasten165, zijn gevoelig voor deze velden en andere 

cellen, waaronder witte bloedcellen, zijn minder gevoelig en reageren niet bij de lage veldsterkten 

gebruikt in het Reflex onderzoek. In het geval van schade wordt steeds een toename van het aantal vrije 

zuurstofradicalen (en soms ook hydroxylradicalen166)  geconstateerd. Deze radicalen kunnen oxidatieve 

stress en beschadiging van DNA, proteïnen en celmembranen veroorzaken, en zijn waarschijnlijk in 

belangrijke mate verantwoordelijk voor de geconstateerde effecten. In enkele van de door de auteurs 

uitgevoerde experimenten werden namelijk radicaalopruimers (radical-scavengers) aan de celculturen 

toegevoegd, waardoor de DNA schade voorkomen werd, een resultaat wat door andere studies 

bevestigd is.‟167 
 

93. De suggestie van de onderzoekers dat het werkingsmechanisme dat achter de DNA-

schade schuilt waarschijnlijk gevonden kan worden in een toename van het aantal vrije 

zuurstofradicalen (ROS) die oxidatieve stress veroorzaken, is van belang om te begrijpen 

waarom inmiddels een zo groot aantal ziekten en aandoeningen geassocieerd wordt met 

blootstelling aan RF-EMV. Ik kom hier in hoofdstuk V, waarin ik het rapport „5G en 

gezondheid‟ van de Gezondheidsraad bespreek, uitgebreid op terug.  

 

94. De Reflex-studie toont tevens ruim onder de ICNIRP-blootstellingslimieten (er is geen 

sprake van een thermisch effect) een niet-lineaire dosis-respons relatie aan.  

 
„Thermische effecten zijn bij deze belasting verwaarloosbaar; de opwarming van de celculturen was 

slechts 0,01 graad C. Voor HN-60 cellen werd bij een SAR waarde van 1,0 W/kg nog geen effect van RF 

belasting gevonden en bij 1,3 en 1,6 W/kg een aanzienlijke toename van het aantal DNA breuken en 

van MN- inductie168. Bij belastingen tussen 2,0 en 3,0 W/kg was er wel een effect, maar minder dan bij 

1,3 en 1,6 W/kg. Er is dus een sterke niet-lineaire afhankelijkheid van de belasting. Blootstelling van 

witte bloedcellen aan RF velden gaf verschillende resultaten, wel een effect voor monocyten, geen effect 

bij thymocyten en tegenstrijdige resultaten voor lymfocyten.‟169 

 

95. In de EU-Verordening 640/2012 van 6 juli 2012 inzake testmethoden van chemische 

stoffen170 wordt de meting van MN-inductie, dat wil zeggen meting van de inductie171van 

                                                           
165 Bindweefselcellen. 
166Hydroxylradicalen is een zogenaamde ‘vrije radicaal’ bestaande uit één zuurstofatoom en één waterstofatoom. Vrije radicalen 
zoals hydroxyl hebben één of meerdere ongepaarde electronen, waardoor ze zeer instabiel zijn. Om aan hun zeer instabiele 
toestand een einde te maken, stelen ze de ontbrekende electronen van moleculen uit hun omgeving. Deze moleculen worden op 
hun beurt instabiel waardoor het proces zich herhaalt. https://www.orthokennis.nl/artikelen/antioxidanten-bij-gezondheid-en-
ziekte. Hydroxylradicalen spelen mogelijk een rol bij zuurstofvergiftiging, waarbij zuurstof in het lichaam reageert tot reactievere 
verbindingen, zoals hydroxyl. Deze radicalen binden zich op een voor het lichaam ongewenste wijze aan vetten, eiwitten en 
enzymen in het lichaam waardoor de cellen beschadigd raken.  https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuurstofvergiftiging.  
167 Dr. Leendert Vriens. Reflex rapport; samenvatting en belangrijkste punten. 18 maart 2016. Cursief: WdJ. 
https://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/7506/reflex_rapport%3B_samenvatting_belangrijkste_punten.  
168 MN: micronuclei. Het woord ‘nucleus’ betekent ‘kern’. Een micronucleus (meervoud: micronuclei) vormt de kleinste van de 
twee kernen in een cel. https://www.ensie.nl/betekenis/micronucleus. 
169https://www.jrseco.com/nl/eu-reflex-studie-toont-dna-schade-aan-door-straling-van-draadloze-apparaten-mobiele-telefoons-
en-elektra/.   
170 Verordening (EU) Nr. 640/2012 van de commissie van 6 juli 2012 tot wijziging, in verband met de aanpassing ervan aan de 
technische vooruitgang, van Verordening (EG) nr. 440 / 2008 houdende vaststelling van testmethoden uit hoofde van 
Verordening (EG) nr. 1907 / 2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de 
autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH). https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0640&from=ES.  
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micronuclei (de kleinste kern in een cel) gebruikt voor het identificeren van cytotoxiteit172 

van de teststof, oftewel wordt op basis van analyse van MN-inductie bepaald in welke 

mate een stof giftig is voor het celweefsel. Dit roept de vraag op waarom voor RF-EMV 

niet vergelijkbare voorwaarden worden gesteld als het gaat om het vooraf bepalen van de 

(on)veiligheid.  

 

96. DNA-breuken en MN inductie traden op bij zowel opgepulste als gepulste velden. Maar 

er werden ook verschillen gevonden in de respons op gepulste en ongepulste velden.  

 

„Voorts bleek dat sommige effecten (DNA breuken en MN inductie) zowel optraden bij ongepulste als 

bij gepulste RF velden en dat andere effecten (verandering van gen- en proteïne-expressie) alleen 

optraden bij gepulste RF velden. In sommige cellen werd een toename van de expressie van de stress 

proteïnen hsp27 en hsp70 gevonden, een indicatie van een cellulaire stressreactie (hsp staat voor “heat 

shock protein”).‟173 

 

97. Het in het Reflex-onderzoek gevonden werkingsmechanisme waardoor het DNA door 

elektromagnetische velden wordt beschadigd, is waarschijnlijk het opwekken van vrije 

radicalen (Reactive Oxygen Species, ROS), dat oxidatieve stress induceert. In de 

overzichtsstudie „Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensity radiofrequency 

radiation‟ van Yakymenko et al. (2016)174 worden 100 collegiaal getoetste (peer reviewed) 

onderzoeken besproken waarin deze ROS en oxidatieve stress door blootstelling aan RF-

EMV in 93 van deze studies worden aangetoond bij ratten, embryo‟s etcetera. In de 

samenvatting van dit review lezen we: 

 

„In dit overzicht wordt ingegaan op experimentele gegevens over de oxidatieve effecten van laag-

intensieve radiofrequente straling (RFR) in levende cellen. Uit een analyse van de momenteel 

beschikbare peer reviewed wetenschappelijke literatuur komen moleculaire effecten naar voren die 

door RFR met lage intentiteit in levende cellen worden geïnduceerd; dit omvat significante activering 

van sleutelroutes die reactieve zuurstofspecies (ROS) genereren, activering van peroxidatie175, 

oxidatieve beschadiging van DNA en veranderingen in de activiteit van antioxidant-enzymen. 

 

Uit 100 momenteel beschikbare peer reviewed studies over de oxidatieve effecten van RFR met lage 

intensiteit blijkt dat in 93 van die studies wordt bevestigd dat RFR oxidative effecten in biologische 

systemen induceert. Een breed pathogeen potentieel van de geïnduceerde ROS en hun betrokkenheid 

bij celsignaalpaden verklaart een reeks biologische / gezondheidseffecten van laag-intensieve RFR, die 

zowel kanker als niet-kanker pathologieën omvatten. Concluderend toont onze analyse aan dat RFR 

met lage intensiteit een expressief oxidatiemiddel is voor levende cellen met een hoog pathogeen 

potentieel en dat de door RFR blootstelling geïnduceerde oxidatieve stress moet worden erkend als een van de 

                                                                                                                                                                        
171 Inductie: Invloed die cellen kunnen uitoefenen op de ontwikkeling van andere cellen. Dit gebeurt door middel van 
inducerende stoffen en speelt een grote rol bij de ontwikkeling van weefsels.https://www.encyclo.nl/begrip/inductie.  
172De cytogenetica is het onderdeel van de genetica dat zich bezighoudt met de structuur en functie van cellen, meer in het 
bijzonder met de lokalisatie van chromosomen, de erfelijke eigenschappen in de celkern en de overdracht van erfelijk materiaal. 
173https://www.jrseco.com/nl/eu-reflex-studie-toont-dna-schade-aan-door-straling-van-draadloze-apparaten-mobiele-telefoons-
en-elektra/.  .    
174Igor Yakymenko et al.. (2016). Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensity radiofrequency-
radiation.Electromagn. Biol. Med. 2016 : 35 (2); 186-202. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26151230/. 
175Peroxidatie: Door het effect van bepaalde hormonen, of door de afwezigheid van bepaalde vitamines of oligo-elementen, of 
zelfs gewoon door het ouder worden, kunnen vetzuren chemische reacties ondergaan die bij aanwezigheid van zuurstof hun 
onverzadigde bindingen omvormen in onstabiele elementen, de zogenaamde peroxiden. 
https://www.encyclo.nl/begrip/peroxidatie. 
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primaire mechanismen van de biologische activiteit van dit soort straling.‟176 

 

98. Dat RF-EMV bij lage intensiteit (ver beneden de ICNIRP-blootstellingslimieten) DNA-

strengbreuken kan veroorzaken, is inmiddels ook direct en indirect bevestigd door andere 

grootschalige onderzoeken, meest recent door de NTP-177 , Ramazzini-178 , AUVA- 

onderzoeken179  en een grote hoeveelheid individuele onderzoeken180, bevestigd in 

vele reviews.181 182 

 

99. De onterechte aantijgingen vanprofessor Lerchl richting de Reflex-studie illustreren hoe 

defactualisatie door middel van verdachtmaking werkt. Ten onrechte verdween de Reflex-

studie uit beeld. Na het definitieve oordeel van het Hanzestad hooggerechtshof in Bremen 

van december 2020, mag de vervalsingsclaims van Lerchl tegen de Reflex-studie niet meer 

worden herhaald. Lerchl kon geen bewijs leveren voor zijn beschuldigingen. Daarmee zijn 

de resulaten van de Reflex-studie uit 2004 van blaam gezuiverd en dient de conclusie dat 

RF-EMV van mobiele telefoons genotoxisch zijnen DNA-schade kunnen veroorzaken, als 

wetenschappelijk valide te worden aanvaard.  

 

100. Op basis van de Reflex-studie en de hier genoemde peer reviewed studies is een 

samenhang tussen RF-EMV en oxidatieve stress dus waarschijnlijk183. De gevolgen van 

een verhoogde oxidatieve stress omvatten zowel kanker als niet-kanker pathogenen. 

Uiteraard mag, bij de bepaling van mijn belang, niet aan dit wetenschappelijk bewijs van 

schade voorbij worden gegaan. In hoofdstuk V zal ik op basis van het rapport van de 

Gezondheidsraad „5G en gezondheid‟ laten zien hoe verstrekkend de gevolgen van een 

verhoogde oxidatieve stress kunnen zijn.  

  

                                                           
176Igor Yakymenko et al.. (2016). Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensity radiofrequency-
radiation.Electromagn. Biol. Med. 2016 : 35 (2); 186-202. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26151230/.  
Vertaling en cursief citaat: WdJ.  
177National Toxicology Program (2019).Evaluation of the genotoxicity of cell phone radiofrequency radiation in male and female 
rats and mice following subchronic exposure. 21 oktober 2019.  Environmental and Molecular Mutagenesis. Volume 61, Issue 
2, p. 276-290.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/em.22343. 
178 L. Falcioni et al.. (2018). Report of final results regarding brain and heart tumors in Sprague-Dawley rats exposed from 
prenatal life until natural death to mobile phone radiofrequency field representative of a 1.8 GHz GSM base station 
environmental emission. Environmental Research, Volume 165, August 2018, Pages 496-
503.https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935118300367?via%3Dihub.  
179AUVA (2011). Report 70 – Athem-2. Untersuchung athermischer Wirkungen elektromagnetischer Felder im Mobilfunkbereiche. 
https://www.auva.at/cdscontent/?contentid=10007.769605&portal=auvaportal.  
180 Joon-Jung Choi et al.. (2020). Cellular Phone Use and Risk of Tumors: Systematic Review and Meta-Analysis.Int. J. Environ. Res. 
Public Health 2020, 17(21), 8079; https://doi.org/10.3390/ijerph17218079. PDF: https://www.mdpi.com/1660-
4601/17/21/8079/pdf.  
181Diagnose-funk präsentiert Liste mit 94 Reviews Forschungsstand zur Wirkung von Funkstrahlung. Stand März 2021. 
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail?newsid=1693.   
182 L. Lloyd Morgan et al.. (2015). Mobile phone radiation causes brain tumors and should be classified as a probable human 
carcinogen (2A) (Review). International Journal of Oncology.February 25, 2015. Pages: 1865-
1871. https://doi.org/10.3892/ijo.2015.2908.  
183 De Gezondheidsraad plaatst ‘oxidatieve stress’ in de classificatie ‘Samenhang mogelijk’ (zie hoofdstuk V). Echter, door de 
wijze waarop zij het potentiële bewijs van schade heeft geclassificeerd en bovendienin haar literatuuronderzoek alle celstudies 
(in vitro-onderzoek) buiten beschouwing heeft gelaten, kan haar conclusie een onderschatting van de daadwerkelijke risico’s 
vormen en niet zonder meer als valide worden aanvaard.  
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I.VI.III. ITALIAANSE RECHTER WIJSTONAFHANKELIJKHEID ICNIRP VAN DE HAND 

101. Op 13 januari 2020 (904/2019 van 3.12.2019, Romeo versus INAIL184) bevestigde het 

Italiaanse Hof van Beroep van Turijn in een volledig gepubliceerd arrest185 de beslissing 

van het Tribunaal van Ivrea van 2017. De Italiaanse rechter Fadda was van mening dat de 

tumor (akoestische neuroom) in het hoofd van een werknemer inderdaad veroorzaakt was 

door het gebruik van een mobiele telefoon.  

 

„Dit is de tweede Italiaanse uitspraak in hoger beroep in het voordeel van een werknemer na het 

Brescia-arrest in 2010, dat werd afgesloten met de bevestiging van het Hogergerechtshof in 2012, de 

zaak Marcolini v. INAIL. (…).‟186 

 

102. Dit vonnis is historisch, mede omdat de rechter een uitspraak doet over de 

belangenconflicten van bepaalde wetenschappers die dicht bij de mobiele-

telefoonindustrie staan, zoals de leden van de ICNIRP.  

 

„Het Tribunaal erkent inderdaad dat door de telefoonindustrie gefinancierde wetenschappers of leden 

van de ICNIRP, minder betrouwbaar zijn dan onafhankelijke wetenschappers:  

 

“Veel van de wetenschappelijke literatuur die carcinogeniteit uitsluit van blootstelling aan RF, of op zijn minst 

stelt dat onderzoek van het tegendeel niet als afdoend kan worden beschouwd (…) bevindt zich in een 

belangenconflict, wat niet altijd wordt erkend: zie in het bijzonder op pagina 94 van het rapport, het verweer van 

verzoeker (niet door wederpartij bestreden) dat de auteurs van de door INAIL aangegeven studies, die met name 

worden genoemd, lid zijn van ICNIRP en / of SCENIHR,187 die direct of indirect financiering hebben ontvangen 

van de industrie.”‟188189 

 

                                                           
184 INAIR: Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Nationaal Instituut voor Verzekering tegen 
Ongelukken op het Werk).  
185Corte di Appello di Torino, Sez. Lav., 13 gennaio 2020, n. 904 - Uso prolungato del cellulare e tumore alla testa: nesso causale 
secondo criteri probabilistici del "più probabile che non".Hof van Beroep van Turijn, Sectie Lav., 13 januari 2020, n. 904 - 
Langdurig gebruik van mobiele telefoons en hoofdkanker: causaal verband volgens probabilistische criteria van "waarschijnlijker 
dan niet".https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=21679:corte-di-appello-di-torino.  
186https://www.phonegatealert.org/en/the-court-of-appeal-of-turin-confirms-the-link-between-a-head-tumour-and-mobile-
phone-use. Vertaling: Google Translate.  
187 Net als de ICNIRP is het SCENIHR (Scientific Commitee on Emerging and Newly Identified Health Risks), opgericht door de 
Europese Commissie, onderhevig aan kritiek uit de wetenschappelijke gemeenschap vanwege belangenverstrengeling en het 
negeren van wetenschappelijke studies die schade aantonen. In Sage et al. (2015) lezen we: ‘Het SCENIHR verwerpt meta-
analyses van ten minste 65 afzonderlijke studies die synergetische schade rapporteren van gecombineerde blootstelling aan 
ELF/RF en giftige chemische stoffen. Dit is meer dan voldoende bewijs om een conclusie van "mogelijk effect" te rechtvaardigen, 
in overeenstemming met de richtlijn aan dit comité [BioInitiative WorkingGroup, 2014; SCENIHR, 2015a]. In het algemeen heeft 
het SCENIHR geen wetenschappelijke evaluatie uitgevoerd om mogelijke gezondheidsrisico's te beoordelen. Dit leidt tot onjuiste 
en misleidende conclusies, omdat niet wordt geconcludeerd dat dergelijke mogelijke gezondheidsrisico's bestaan. Uit het 
bewijsmateriaal dat SCENIHR heeft gepresenteerd blijkt duidelijk en onomstotelijk dat EMV-gezondheidsrisico's mogelijk zijn en in 
sommige gevallen zijn vastgesteld. Het is de plicht van het Comité om de Europese Commissie erop te wijzen dat EMV een nieuw 
en opkomend probleem zijndie een reële of potentiële bedreiging kunnen vormen.’  
Sage C, Carpenter DO, Hardell L (2015). Comments on SCENIHR: Opinion on potential health effects of exposure to 
electromagnetic fields, Bioelectromagnetics 36: 480 – 484 (2015). Bioelectromagnetics 37 (3). December 2015. 
https://www.researchgate.net/publication/287791372_Comments_on_SCENIHR_Opinion_on_potential_health_effects_of_exp
osure_to_electromagnetic_fields_Bioelectromagnetics_36480-484_2015. Vertaling citaat: DeepL Translate.  
188https://www.phonegatealert.org/en/the-court-of-appeal-of-turin-confirms-the-link-between-a-head-tumour-and-mobile-
phone-use.  
189Corte di Appello di Torino, Sez. Lav., 13 gennaio 2020, n. 904 - Uso prolungato del cellulare e tumore alla testa: nesso causale 
secondo criteri probabilistici del "più probabile che non".Hof van Beroep van Turijn, Sectie Lav., 13 januari 2020, n. 904 - 
Langdurig gebruik van mobiele telefoons en hoofdkanker: causaal verband volgens probabilistische criteria van "waarschijnlijker 
dan niet".https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=21679:corte-di-appello-di-torino.  

https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=21679:corte-di-appello-di-torino
https://www.phonegatealert.org/en/the-court-of-appeal-of-turin-confirms-the-link-between-a-head-tumour-and-mobile-phone-use
https://www.phonegatealert.org/en/the-court-of-appeal-of-turin-confirms-the-link-between-a-head-tumour-and-mobile-phone-use
https://www.researchgate.net/publication/287791372_Comments_on_SCENIHR_Opinion_on_potential_health_effects_of_exposure_to_electromagnetic_fields_Bioelectromagnetics_36480-484_2015
https://www.researchgate.net/publication/287791372_Comments_on_SCENIHR_Opinion_on_potential_health_effects_of_exposure_to_electromagnetic_fields_Bioelectromagnetics_36480-484_2015
https://www.phonegatealert.org/en/the-court-of-appeal-of-turin-confirms-the-link-between-a-head-tumour-and-mobile-phone-use
https://www.phonegatealert.org/en/the-court-of-appeal-of-turin-confirms-the-link-between-a-head-tumour-and-mobile-phone-use
https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=21679:corte-di-appello-di-torino
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De belangenverstrengeling van de ICNIRP met de industrie heb ik uitgebreid beschreven 

in mijn beroepschrift. In hoofdstuk IV hierna (en in zekere zin ook in hoofdstuk III) zet ik 

verder uiteen waarom ook de nieuwe richtlijnen van de ICNIRP uit 2020 niet kunnen 

dienen als basis voor gezondheidsbescherming.  

 

I.VI.IV. HISTORISCHE RECHTSZAAK ENVIRONMENTAL HEALTH TRUST ET AL. VERSUS 

FEDERAL COMMUNICATION COMMISSION  

103. Nadat de Amerikaanse Federal Communication Commission (FCC)in december 2020 

(opnieuw) verklaarde geen bewijs van schade te hebben gevonden veroorzaakt door 

draadloze technologie, hebben Environmental Health Trust (EHT), Child Health Defence 

(CHD) en andere belangengroepen bij het Amerikaanse Hof van Beroep voor het District 

Columbia een rechtszaak (bodemprocedure) aangespannen. Daarbij hebben zij 11.000 

pagina's met bewijsmateriaal ingediend die de conclusie van de FCC weerleggen.190 

Tijdens een hoorzitting van 25 januari 2021 stelde een panel van drie rechters de rollen van 

de FDA (U.S. Food and Drugs Administration) en de FCC (Federal Communication 

Commission) ter discussie als het gaat om de fysieke veiligheid van 5G en de straling van 

zendmasten voor mobiele telefonie.191 

 

104. De FCC vertrouwt op de ICNIRP-normen.192 Figuur 1.2 laat zien dat de normen die de 

FCC hanteert slechts in geringe mate afwijken van de ICNIRP-grenswaarden. Zowel de 

FCC als de ICNIRP gaan uit van uitsluitend een thermisch effect. Dit blijkt uit de 

toelichting die dr. Leendert Vriens gaf op figuur 1.2.  

 

„Wat de SAR waarden betreft, de FCC waarde is iets lager 1,6 W/kg dan de ICNIRP waarde van 2,0 

W/kg, maar geldt wel voor een lager gewicht (1 g t.o.v. 10 g) en dus voor een kleiner volume en dus 

voor een kleinere indringdiepte. Dat betekent dat voor een kleinere indringdiepte en dus een hoge 

frequentie de FCC waarde strenger is en dat voor een grotere indringdiepte en dus een lage frequentie 

de ICNIRP waarde strenger is. „193 

 

„De SAR-waarden (1,6 en 2,0) verschillen weinig en de 1g en 10g, dus een gewichtsverschil met een 

factor 10, betekenen een grootteverschil met de derdemachtswortel (twee oppervlakterichtingen en 

diepte), dus een factor 2.16. Dus inderdaad alleen thermische effecten.‟194 

 

105. Omdat zowel de FCC als de ICNIRP uitsluitend uitgaan van een thermisch 

effectwaarbij beide organisaties biologische schade door niet-thermische effecten als niet 

aangetoond beschouwen, is deze bodemprocedure ook in het onderhavige hoger 

beroepvan belang om de serieuze gezondheidsrisico‟s en het (gedefactualiseerde) bewijs 

van schade te illustreren. 

                                                           
190https://childrenshealthdefense.org/defender/landmark-5g-case-against-fcc-hearing-set-jan-25.  
191https://ehtrust.org/5g-wireless-harms-lawsuit-against-the-fcc-eht-et-al-v-fcc/.  
192 Environmental Health Trust. 13 maart 2020. https://ehtrust.org/scientists-counter-icnirps-guidelines-on-5g-cell-phone-and-
wireless-radiation-exposures/. 
193 Toelichting dr. Leendert Vriens (fysicus) per email ontvangen 28 april 2021. 
194 Ibidem, 2 mei 2021.  

https://childrenshealthdefense.org/defender/landmark-5g-case-against-fcc-hearing-set-jan-25
https://ehtrust.org/5g-wireless-harms-lawsuit-against-the-fcc-eht-et-al-v-fcc/
https://ehtrust.org/scientists-counter-icnirps-guidelines-on-5g-cell-phone-and-wireless-radiation-exposures/
https://ehtrust.org/scientists-counter-icnirps-guidelines-on-5g-cell-phone-and-wireless-radiation-exposures/
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Figuur 1.2. Een vergelijking van de FCC- en ICNIRP-limieten voor lokale SAR-waarden 
(in hoofd en romp) voor de algemene bevolking. Zowel de FCC als de ICNIRP gaan 
uitsluitend uit van een thermisch effect en laten niet-thermische biologische 
effecten bij de vaststelling van de limieten buiten beschouwing (Wu et al. 2015)195 

 
 

106. Environmental Health Trust(EHT) is een milieugezondheidsorganisatie die onder 

leiding staat van dr. Devra Davis PHD, MPH196, o.a. hoofdauteur van het 

Intergovernmental Panel on Climate Changedat de Nobelprijs voor de Vrede ontving. De 

zaak Environmental Health Trust et al. versus Federal Communications Commission 

(FCC) is samen met o.a. Children‟s Health Defense (CHD) gevoerd.  

 

„EHT wordt vertegenwoordigd door Edward B.Myers die tussenbeide kwam in de succesvolle 

zaak197  van de Natural Resources Defense Council (NRDC) en verschillende Native American Tribes 

tegen de FCC toen het Hofde relevantie van de National Environmental Policy Act (NEPA)198 in de 5G-

procedure van FCC bevestigde.199  

CHD wordt vertegenwoordigd door Robert F.Kennedy Jr., voorzitter van Children's Health Defense, 

die zich heeft uitgesproken in talrijke zaken met betrekking tot industriële vervuiling - 

                                                           
195Ting Wu et al. (2015).A comparison of the FCC and ICNIRP local SAR limits in the head and trunk for the general 
public.https://www.researchgate.net/figure/A-comparison-of-the-FCC-and-ICNIRP-local-SAR-limits-in-the-head-and-trunk-for-
the-general_tbl1_272385703.  
196Dr. Devra Lee Davis PHD, MPH is oprichter en voorzitter van Environmental Health Trust 
Dr. Davis maakte  deel uit van het team van wetenschappers van het Intergovernmental Panel on Climate Change 
(https://ehtrust.org/devra-davis-part-of-the-intergovernmental-panel-on-climate-change-awarded-nobel-peace-prize-alongside-
honorable-al-gore/) dat in 2007 werd bekroond met de Nobelprijs voor de vrede. Ze was oprichter en directeur van het Center 
for Environmental Oncology aan het University of Pittsburgh Cancer Institute en oprichter en directeur van de Board on 
Environmental Studies and Toxicology van de National Academy of Sciences van de Amerikaanse National Research Council. Dr. 
Davis was senior adviseur van de adjunct-secretaris voor gezondheid van het ministerie van Volksgezondheid en Human Services 
en door president Clinton benoemd tot lid van de US Chemical Safety and Hazard Investigation Board. Ze was lid van de Board of 
Scientific Counselors van het Amerikaanse National Toxicology Program en verschillende adviescommissies van de Amerikaanse 
Centers for Disease Control and Prevention. Ze heeft ook meer dan 200 peer-reviewed publicaties in boeken en tijdschriften op 
haar naam staan. 
197https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Court-Opinion.pdf.  
198https://www.epa.gov/nepa. De National Environmental Policy Act (NEPA) werd op 1 januari 1970 in de Amerikaanse wet 
ondertekend. NEPA vereist dat federale agentschappen de milieueffecten van hun voorgestelde acties beoordelen voordat ze 
besluiten nemen. (EPA is het Milieubeschermingsagentschap van de Verenigde Staten.) 
199https://ehtrust.org/federal-court-overturns-fcc-order-which-bypassed-environmental-review-for-5g-small-cell-wireless/.  

https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Court-Opinion.pdf
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Court-Opinion.pdf
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Court-Opinion.pdf
https://ehtrust.org/federal-court-overturns-fcc-order-which-bypassed-environmental-review-for-5g-small-cell-wireless/
https://www.researchgate.net/figure/A-comparison-of-the-FCC-and-ICNIRP-local-SAR-limits-in-the-head-and-trunk-for-the-general_tbl1_272385703
https://www.researchgate.net/figure/A-comparison-of-the-FCC-and-ICNIRP-local-SAR-limits-in-the-head-and-trunk-for-the-general_tbl1_272385703
https://ehtrust.org/devra-davis-part-of-the-intergovernmental-panel-on-climate-change-awarded-nobel-peace-prize-alongside-honorable-al-gore/
https://ehtrust.org/devra-davis-part-of-the-intergovernmental-panel-on-climate-change-awarded-nobel-peace-prize-alongside-honorable-al-gore/
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Court-Opinion.pdf
https://www.epa.gov/nepa
https://ehtrust.org/federal-court-overturns-fcc-order-which-bypassed-environmental-review-for-5g-small-cell-wireless/
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waaronder Monsanto Roundup onkruidverdelgers200 en grote gevallen van waterverontreiniging201  en 

door Scott McCullough, een ervaren telecomadvocaat, voormalig assistent Texas Procureur-generaal, 

die de Irregulators vertegenwoordigde in Irregulators versus de FCC202. De heer McCullough 

presenteerde alle gezamenlijke argumenten van indieners in mondelinge argumenten. Het panel met 

drie rechters in het Amerikaanse Hof van Beroep voor het District van Columbia dat de zaak voorzit, 

omvat de geachte Karen Henderson, Patricia Millett en Robert Wilkins.‟203 

 

107. Deze historische rechtszaak kan als volgt worden samengevat:  
 

„Indieners claimen dat de FCC het uitgebreide bewijsmateriaal heeft genegeerd dat aan het bureau is 

voorgelegd waaruit blijkt dat niet-thermische niveaus van gepulseerde en gemoduleerde RFR204 die 

worden uitgezonden door draadloze technologie schadelijk zijn voor mensen, dieren in het wild en het 

milieu, en dat haar verordening geen verslag bevatte van een met redenen omkleed besluit. Daarom 

claimen indieners dat de FCC de wet op de administratieve procedure (APA) heeft geschonden en dat 

haar beslissing grillig, willekeurig en niet op bewijzen gebaseerd is. Daarnaast stellen de indieners dat 

de FCC de NEPA heeft geschonden omdat het agentschap geen rekening hield met de milieueffecten 

van zijn besluit. De FCC heeft ook de Telecommunicatiewet van 1996 (TCA) overtreden door geen 

rekening te houden met de gevolgen van haar besluit voor de volksgezondheid en veiligheid.„205 

 

108. De aanklacht van indienersaangaande het door de FCC negeren van milieueffecten en 

de niet-thermische risico‟s voor het milieu en de volksgezondheid, is vergelijkbaar met de 

aanhoudende kritiek van onafhankelijke wetenschappers ten aanzien van de ICNIRP en 

de op de ICNIRP-blootstellingslimieten gebaseerde onrechtmatige veiligheidsclaim door 

overheden. 

 

109. Ook volgt de FCC hetzelfde patroon van defactualisatie dat gevonden wordt bij 

overheidsinstanties die zich baseren op de ICNIRP, de WHO (EMF-Project), de Commissie 

EMV van de Gezondheidsraad en het KPEMV, vier organisaties die met elkaar en met de 

telecomindustrie verstrengeld zijn. 

 

„De FCC negeerde talrijke inzendingen met details over schade en snelgroeiende ziekten door 

radiofrequente straling, en negeerde oproepen zoals die van de steden Boston en Philadelphia om de 

schade aan te pakken. Indieners voerden aan dat de inadequate FCC-richtlijnen worden gebruikt om in 

strijd met de Americans with Disability Acteen schikking te weigeren. De indieners dienden 11.000 

pagina's met bewijs in - 447 exposities in 27 delen - ter ondersteuning van hun 

beweringen. Onderzoekers van Environmental Health Trust dienden 60 van de 447 exposities in, en 

wetenschappelijke onderzoeken die door EHT-experts zijn gepubliceerd worden in de zaak als cruciaal 

beschouwd omdat ze zich richten op kanker en de gevolgen voor kinderen.‟206 
 

110. Tijdens een hoorzitting van 25 januari 2021 uitte rechter Robert Wilkins tegenover de 

advocaat van de FCC al grote ongerustheid over de aanwijzingen dat het 

wetenschappelijk bewijs van schade, dat indieners aan de FCC hadden 

                                                           
200https://www.npr.org/2018/08/10/637722786/jury-awards-terminally-ill-man-289-million-in-lawsuit-against-
monsanto?t=1619610312887.  
201https://www.riverkeeper.org/news-events/news/riverkeeper/robert-f-kennedy-jr-ends-historic-33-year-run-riverkeeper/.  
202http://irregulators.org/irregulators-big-win-we-freed-the-states-from-the-fcc/.  
203https://ehtrust.org/5g-wireless-harms-lawsuit-against-the-fcc-eht-et-al-v-fcc/Vertaling citaat: WdJ. 
204 Radiofrequency Radiation. 
205https://ehtrust.org/5g-wireless-harms-lawsuit-against-the-fcc-eht-et-al-v-fcc/Vertaling citaat: WdJ. 
206https://ehtrust.org/5g-wireless-harms-lawsuit-against-the-fcc-eht-et-al-v-fcc/Vertaling citaat: WdJ. 

https://www.npr.org/2018/08/10/637722786/jury-awards-terminally-ill-man-289-million-in-lawsuit-against-monsanto
https://www.riverkeeper.org/news-events/news/riverkeeper/robert-f-kennedy-jr-ends-historic-33-year-run-riverkeeper/
http://irregulators.org/irregulatorsvsfcc/
https://www.npr.org/2018/08/10/637722786/jury-awards-terminally-ill-man-289-million-in-lawsuit-against-monsanto?t=1619610312887
https://www.npr.org/2018/08/10/637722786/jury-awards-terminally-ill-man-289-million-in-lawsuit-against-monsanto?t=1619610312887
https://www.riverkeeper.org/news-events/news/riverkeeper/robert-f-kennedy-jr-ends-historic-33-year-run-riverkeeper/
http://irregulators.org/irregulators-big-win-we-freed-the-states-from-the-fcc/
https://ehtrust.org/5g-wireless-harms-lawsuit-against-the-fcc-eht-et-al-v-fcc/
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voorgelegd,klaarblijkelijk door de FDA en FCC was genegeerd en een uitspraak van een 

commissielid van de FCC – „We don‟t deal with humans, only with frequencies‟(„Wij hebben 

niet met mensen te maken, uitsluitend met frequenties‟) riep grote verontwaardiging bij 

hem op.207 
 

„Ik ga gewoon heel eerlijk zeggen waarom ik geneigd ben tegen u te oordelen, dus ik wil dat u me 

vertelt waarom ik niet zo bezorgd zou moeten zijn als ik ben.‟208 

 

111. Toen de rechters vroegen naar het comité en de werkgroep dat naar de studies zou 

hebben gekeken, kon de advocaat van de FCC geen enkel bewijs aanvoeren dat een van 

beide ooit had bestaan of ooit was samengekomen of wie de leden ervan waren. Aan het 

eind van de hoorzitting kreeg zij 24 uur de tijd om dat uit te zoeken en verslag uit te 

brengen aan de rechtbank.  

 

112. Op 13 augustus 2021 sprak de driehoofdige rechter haar vonnis uit en werden EHT et 

al.in het gelijk gesteld209. Daarbij noemde het Amerikaanse Federale Hof het besluit van de 

FCC van december 2019 om de blootstellingslimieten te handhaven „willekeurig en grillig‟ 

en gelaste de rechter de FCC om uit te leggen waarom zij geen rekening heeft gehouden 

met wetenschappelijk bewijs dat draadloze straling schadelijk is. 

 

„Wanneer een agentschap in de positie van de Commissie geconfronteerd wordt met bewijs dat haar 

huidige regelgeving ontoereikend is of de feitelijke uitgangspunten van haar eerdere oordeel zijn 

uitgehold, moet het meer bieden ter rechtvaardiging van zijn besluit om zijn voorschriften te 

handhaven dan louter concluderende verklaringen. (…)  Het agentschap moet veeleer "de verzekering 

geven dat het de relevante factoren in overweging heeft genomen", en het moet een analyse geven die 

"een duidelijk pad volgt waarnaar de rechter zich kan richten". (…) 

Op grond van deze zeer eerbiedige toetsingsnorm, vinden wij de beschikking van de Commissie 

willekeurig en grillig, omdat zij niet heeft gereageerd op bewijsmateriaal dat blootstelling aan RF-

straling op niveaus onder de huidige limieten van de Commissie negatieve gezondheidseffecten kan 

veroorzaken die geen verband houden met kanker. (...) Dit verzuim ondermijnt de conclusies van de 

Commissie over de geschiktheid van haar testprocedures. In het bijzonder als ze betrekking hebben op 

kinderen en haar conclusies betreffende de gevolgen van langdurige blootstelling aan RF straling, 

blootstelling aan RF pulsatie of modulatie en de implicaties van technologische ontwikkelingen die zich 

hebben voorgedaan sinds 1996, die allemaal uitgaan van de veronderstelling dat blootstelling aan RF-

straling op niveaus onder de huidige grenswaarden geen negatieve gevolgen voor de gezondheid heeft. 

Bijgevolg vinden wij deze conclusies ook willekeurig en grillig. Tenslotte vinden wij de beschikking van 

de Commissie willekeurig en grillig, omdat zij volledig nalaten in te gaan op de opmerkingen 

betreffende de milieuschade veroorzaakt door RF-straling.‟210 

 

113. Het Amerikaanse Hof van Beroep oordeelt dat de „concluderende onverklaarde 

verklaringen‟ van de FCC articulatie en een „met redenen omklede verklaring‟ ontberen en 

                                                           
207 Ibidem.  
208 Ibidem. Gedeeltelijke transcriptie van de hoorzitting en vertaling: WdJ. 
209 United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit. Environmental Health Trust versus Federal Communication 
Commission and United States of America. Argued January 25, 2021. Decided August 13, 2021. PDF vonnis: 
https://www.cadc.uscourts.gov/internet/opinions.nsf/FB976465BF00F8BD85258730004EFDF7/$file/20-1025-1910111.pdf. 
210 Ibidem, pagina 9 – 10. Rechtsoverweging II.A.i. Vertaling: DeepL Translate.  
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daarmee een waarneembaar pad dat de rechter kan volgen.211 

 

„De verklaringen van de FDA waarop de beschikking van de Commissie is gebaseerd, zijn vrijwel 

identiek aan de verklaring van de Secretary in American Horse en de verklaring van de Commissie in 

American Radio. Zij leggen uit dat de FDA bepaalde informatie heeft onderzocht – hier, "alle," "het 

gewicht," of "het geheel" van "wetenschappelijk bewijs". En ze vermelden de conclusie van de FDA dat, 

in het licht van die informatie, blootstelling aan RF-straling op niveaus onder de huidige limieten van 

de Commissie geen schadelijke gezondheidseffecten veroorzaakt. Maar zij bieden "geen articulatie van 

de feitelijke ... basis" voor de conclusie van de FDA. Am. Horse, 812 F.2d op 6 (interne aanhalingstekens 

weggelaten). Met andere woorden, ze leggen niet uit waarom de FDA heeft besloten, ondanks de studies en 

opmerkingen die indieners aanhalen, dat blootstelling aan RF straling op niveaus onder de huidige limieten van de 

Commissie geen schadelijke gezondheidseffecten veroorzaakt. Dergelijke concluderende verklaringen "kunnen 

niet in de plaats komen van een met redenen omklede verklaring," want zij bieden "noch de verzekering dat 

de [FDA] de relevante factoren heeft overwogen, noch [onthullen zij] een waarneembaar pad waarnaar de de 

rechter zich kan beroepen." Am. Radio, 524 F.3d at 241. In plaats daarvan representeren ze een falen van 

de FDA om de implicaties van de studies van Petitioners te adresseren. Het feitelijke uitgangspunt - het 

niet bestaan van niet-thermische biologische effecten - dat ten grondslag ligt aan de huidige RF 

richtlijnen zou niet langer accuraat kunnen zijn.‟212 

 

114. Een onderbouwde basis voor regelgeving mag niet ontbreken en  

„een agentschap kan niet zomaar bewijs negeren dat suggereert dat een belangrijke feitelijke 

basis van zijn standpunt misschien niet meer juist is‟213, aldus het Hof. 

 

„Het verzuim van de Commissie om een met redenen omklede verklaring te gevenvoor haar 

vaststelling dat blootstelling aan RF straling op niveaus onder haar huidige grenswaarden geen 

negatieve gevolgen voor de gezondheid heeft, vertolkt inadequaat de verklaring van de Commissie om 

wijziging van haar testprocedures te weigeren.  

Ten tweede geeft de Commissie evenmin een gemotiveerde verklaring voor het terzijde schuiven van 

bewijsmateriaal van niet-kanker gerelateerde gezondheidseffecten op kinderen als gevolg van RF-

straling. Veel commentatoren, waaronder de American Academy of Pediatrics, drongen er bij de 

Commissie op aan om grenswaarden vast te stellen die rekening houden met het gebruik van RF-

stralende toestellen door kwetsbare kinderen en zwangere vrouwen. Zie b.v. J.A. 4.533-34. Bij het 

verwerpen van deze bezwaren heeft de Commissie zich opnieuw gebaseerd op een volgens haar 

afdoende verklaring van de FDA dat "de wetenschappelijke gegevens geen gevaar aantonen voor 

gebruikers van mobiele telefoons door blootstelling aan RF, met inbegrip van kinderen en tieners." 2019 

Order, 34 FCC Rcd. at 11,696. Maar, zoals we al hebben uitgelegd, is een dergelijke concluderende en 

onverklaarde verklaring niet de "met redenen omklede" uitleg die wordt vereistdoor de APA. (…) ‟214 

 

115. Deze „onverklaarde verklaringen‟ versluieren het risicobeeld en de aanwijzingen van 

potentiële en reële schade en waar het Amerikaanse Hof verwijst naar de APA (wet op de 

administratieve procedure), kan in de Nederlandse rechtspraak verwezen worden naar de 

beginselen van behoorlijk bestuur op grond van de Algemene wet bestuursrecht.  

 

                                                           
211 Zoals ik heb laten zien komen vergelijkbare ‘onverklaarde verklaringen’ veelvuldig voor in het Nederlandse antennebeleid en 
in de hoger beroepschriften van appellanten waartegen ik nu verweer voer. Eenzelfde gemis aan articulatie komen we, zoals ik in 
hoofdstuk V zal laten zien, tegen in het rapport ‘5G en gezondheid’ van de Gezondheidsraad. 
212United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit. Environmental Health Trust versus Federal Communication 
Commission and United States of America. Argued January 25, 2021. Decided August 13, 2021. PDF vonnis: 
https://www.cadc.uscourts.gov/internet/opinions.nsf/FB976465BF00F8BD85258730004EFDF7/$file/20-1025-1910111.pdf. 
Pagina 14.  
213 Ibidem, pagina 17. 
214 Ibidem, pagina 20.  II.A.ii 

https://www.cadc.uscourts.gov/internet/opinions.nsf/FB976465BF00F8BD85258730004EFDF7/$file/20-1025-1910111.pdf
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„De onbeantwoorde vraag blijft of lage niveaus van RF-straling die door deze bestaande limieten zijn 

toegestaan, negatieve gezondheidseffecten veroorzaken. Dus nogmaals, het falen van de Commissie om 

een gemotiveerde of zelfs maar relevante verklaring te geven voor haar standpunt dat RF-straling onder 

de huidige limieten geen gezondheidsproblemen veroorzaakt die geen verband houden met kanker, 

maakt haar uitleg over het effect van RF straling op kinderen willekeurig en grillig.  

 

Ten derde, het verzuim van de Commissie om een met redenen omklede verklaring af te geven voor 

haar vaststelling dat blootstelling aan RF straling op niveau‟s onder haar huidige limieten geen 

negatieve gezondheidseffecten veroorzaakt die geen verband houden met kanker, maakt de verklaring 

van de Commissie, voor haar verzuim om de gevolgen van langdurige blootstelling aan RF-straling, 

blootstelling aan RF-pulsatie of -modulatie, of de implicaties van technologische ontwikkelingen die 

zich sinds 1996 hebben voorgedaan, waaronder de alomtegenwoordigheid van draadloze apparaten en 

Wi-Fi, en de opkomst van "5G"-technologie te bespreken, ontoereikend.‟215 

 

116. In een persbericht van de milieugezondheidsorganisatie Environmental Health Trust 

(EHT) wordt het vonnis van het Federale Hof als volgt samengevat: 

 

„United States Court Appeals voor het District van Columbia oordeelt in het voordeel van milieu-

gezondheidsgroepen en indieners en stelt vast dat FCC de wet inzake administratieve procedures heeft 

geschonden en niet heeft gereageerd op opmerkingen over milieuschade. (…) Vandaag heeft het 

Amerikaanse Hof van Beroep voor het District Columbia Circuit uitspraak gedaan in de historische aak 

EHT et al. v. de FCC dat het besluit van december 2019 van de Federale Communication Commission 

(FCC) om de veiligheidslimieten van 1996 voor menselijke blootstelling aan draadloze straling te 

handhaven “willekeurig en grillig” was.  

 

De rechtbank oordeelde dat de FCC niet reageerde op “bewijsmateriaal dat blootstelling aan RF-straling 

op niveaus onder de huidige limieten van de Commissie negatieve gezondheidseffecten kan 

veroorzaken die geen verband houden met kanker.” Verder toonde het agentschap een “volledig 

verzuim om te reageren op opmerkingen over milieuschade veroorzaakt door RF-straling.” De 

rechtbank vond dat de FCC talloze organisaties, wetenschappers en artsen negeerde die hen opriepen 

om de limieten bij te werken en de rechtbank vond dat de FCC de volgende problemen niet aanpakte: 

 

 effecten van langdurige draadloze blootstelling; 

 gevolgen voor kinderen; 

 de getuigenis van mensen die schade hebben opgelopen door draadloze straling; 

 gevolgen voor de natuur en het milieu; 

 gevolgen voor de zich ontwikkelende hersenen en de voortplanting.‟216 

 

117. Tijdens een persconferentie van 16 augustus verklaarde dr. Devra Davis, voorzitter 

van Environmental Health Trust: 

„Als mobiele telefoons een medicijn waren, zouden ze al jaren geleden verboden zijn. 5G zou nooit op 

de markt zijn gekomen. Een steeds groter wordende hoeveelheid gepubliceerde onderzoeken – 

genegeerd door de FCC – geeft duidelijk aan dat blootstelling aan draadloze straling kan leiden tot tal 

van gezondheidseffecten, vooral voor kinderen. Onderzoek wijst uit dat draadloze straling het risico op 

kanker verhoogt, het geheugen beschadigt, de hersenontwikkeling verandert, de reproductieve 

gezondheid beïnvloedt en nog veel meer. Bovendien is de manier waarop de FCC onze dagelijkse 

                                                           
215 Ibidem, pagina 20 – 21. II.A. ii 
216https://ehtrust.org/in-historic-decision-federal-court-finds-fcc-failed-to-explain-why-it-ignored-scientific-evidence-showing-
harm-from-wireless-radiation/. Vertaling: Google Translate. Cursief: WdJ.  

https://ehtrust.org/in-historic-decision-federal-court-finds-fcc-failed-to-explain-why-it-ignored-scientific-evidence-showing-harm-from-wireless-radiation/
https://ehtrust.org/in-historic-decision-federal-court-finds-fcc-failed-to-explain-why-it-ignored-scientific-evidence-showing-harm-from-wireless-radiation/
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blootstelling aan straling van mobiele telefoons en zendmasten meet, dodelijk gebrekkig en geeft het 

een vals gevoel van veiligheid.‟217 

118. „Vandaag begint de dam van ontkenning te barsten‟, schreef dr. Joel Moskowitz van de 

University of California, Berkeley naar aanleiding van het vonnis van het U.S. Hof van 

Beroep.218 Moskowitz citeerde daarbij uit een Harvard-publicatie uit 2015, getiteld 

„Captured Agency: How the Federal Communication Commission is Dominated by the Industries It 

Presumably Regulates‟: 

„Als een gevangen genomen bureau, is de FCC een uitstekend voorbeeld van institutionele corruptie. 

Ambtenaren in dergelijke instellingen hebben het niet nodig om enveloppen te ontvangen die uitpuilen 

van het geld. Zelfs hun meest goedbedoelde inspanningen worden vaak overweldigd door een systeem 

dat machtige particuliere invloeden bevoordeelt, meestal ten koste van het algemeen belang.‟219 

119. Dr. Devra DavisEHT-voorzitter:  

 

„De rechtbank merkte specifiek op dat er een enorm gat was en het bureau had nooit aangetoond dat ze 

serieus naar het ingediende dossier hadden gekeken. En ze zeiden specifiek dat het bureau hun 

wettelijke verantwoordelijkheden op grond van de wet op de administratieve procedures had 

geschonden, waardoor de enorme hoeveelheid wetenschap die relevant is voor het evalueren van 

schadelijke effecten van blootstelling aan 5G-zendmasten, mobiele telefoons en draadloze technologieën 

effectief werd genegeerd. (…)   

 

We zijn verheugd dat de rechtbank heeft vastgesteld dat geen enkele instantie boven de wet staat. De 

FCC heeft gefaald in haar plicht om een met redenen omkleed verslag van de besluitvorming op te 

stellen. Environmental Health Trust en onze deskundige wetenschappers uit Frankrijk en Turkije en 

Israël en Brazilië, en andere landen hebben uitgebreid bewijs geleverd waaruit blijkt dat de huidige 

niveaus van straling van mobiele telefoons niet beschermend zijn voor menselijke gezondheid en het 

milieu.‟220 

 

120. De overeenkomsten met de wijze waarop ook in Europa en in Nederland door 

instanties als het KPEMV, de Gezondheidsraad, de ICNIRP en het WHO-EMF-Project met 

wetenschappelijk bewijs van schade wordt omgegaan is opvallend. Volgens Liz Barris, 

directeur van The Peoples Initiative Foundation221en als mede-eiser betrokken bij de 

rechtszaak„zijn tienduizenden mensen in de Verenigde Staten ziek of overleden door blootstelling 

aan draadloze straling. En het ergste is dat ze er geen idee van hebben en dat ze hun graf in gaan 

zonder zelfs maar te weten wat hen doodt.‟222 223 

 

                                                           
217https://ehtrust.org/transcript-of-press-conference-following-eht-federal-court-victory-over-fcc-wireless-radiation-safety-
limits/. Vertaling: Google Translate. 
218https://ehtrust.org/in-historic-decision-federal-court-finds-fcc-failed-to-explain-why-it-ignored-scientific-evidence-showing-
harm-from-wireless-radiation/. Vertaling: Google Translate.  
219 Alster N. (2015). Captured Agency: How the Federal Communication Commission is Dominated by the Industries It Presumably 
Regulates. Harvard University. Center for Ethics. https://ethics.harvard.edu/files/center-for-
ethics/files/capturedagency_alster.pdf. 
220https://ehtrust.org/transcript-of-press-conference-following-eht-federal-court-victory-over-fcc-wireless-radiation-safety-
limits/. Vertaling: Google Translate. 
221https://thepeoplesinitiative.org/.  
222https://ehtrust.org/transcript-of-press-conference-following-eht-federal-court-victory-over-fcc-wireless-radiation-safety-
limits/. Vertaling: Google Translate. 
223 Helaas heeft het Federale Hof aan de FCC geen termijn gesteld voor  het herzien van haar richtlijnen.  

https://ehtrust.org/transcript-of-press-conference-following-eht-federal-court-victory-over-fcc-wireless-radiation-safety-limits/
https://ehtrust.org/transcript-of-press-conference-following-eht-federal-court-victory-over-fcc-wireless-radiation-safety-limits/
https://ehtrust.org/in-historic-decision-federal-court-finds-fcc-failed-to-explain-why-it-ignored-scientific-evidence-showing-harm-from-wireless-radiation/
https://ehtrust.org/in-historic-decision-federal-court-finds-fcc-failed-to-explain-why-it-ignored-scientific-evidence-showing-harm-from-wireless-radiation/
https://ethics.harvard.edu/files/center-for-ethics/files/capturedagency_alster.pdf
https://ethics.harvard.edu/files/center-for-ethics/files/capturedagency_alster.pdf
https://ehtrust.org/transcript-of-press-conference-following-eht-federal-court-victory-over-fcc-wireless-radiation-safety-limits/
https://ehtrust.org/transcript-of-press-conference-following-eht-federal-court-victory-over-fcc-wireless-radiation-safety-limits/
https://thepeoplesinitiative.org/
https://ehtrust.org/transcript-of-press-conference-following-eht-federal-court-victory-over-fcc-wireless-radiation-safety-limits/
https://ehtrust.org/transcript-of-press-conference-following-eht-federal-court-victory-over-fcc-wireless-radiation-safety-limits/
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121. In dring er bij de Afdeling op aan om – zoals de driehoofdige rechter van het 

Amerikaanse Hof van Beroep in de hiervoor beschreven rechtszaak –alert te zijn op 

gebruikmaking van „concluderende onverklaarde verklaringen‟ door appellanten. 

Dergelijke verklaringen, hoe overtuigend ze ook mogen klinken, mogen bij het ontbreken 

van een deugdelijke onderbouwing niet als weerlegging van mijn beroepsgronden 

worden aanvaard.  

 

I.VI.V. ICNIRP MOGELIJK EVENEENS VOOR RECHTER GEDAAGD 

122. In een publicatie uit 2019 bliktde Russische onderzoeker dr. Yuri Grigoriev, jarenlang 

voorzitter van hetRussian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection 

(RNCNIRP), terug op hoe o.a. ICNIRP en het WHO-EMF-Project „wetenschappelijk volledig 

failliet‟ zijn geraakt, door uitsluitend kennis toe te laten die aansluit bij het „alleen 

thermisch effect‟-paradigma. Voor het RNCNIRP, dat veel strengere normen hanteert dan 

de ICNIRP 224, zijn niet-thermische biologische effecten nooit uitgesloten geweest. 

„In 1997 hebben we alle vroege publicaties opnieuw geanalyseerd en nogmaals bevestigd dat de 

verkregen resultaten correct werden gekozen als basis voor de standaardisatie van RF-EMV-

blootstelling voor de bevolking in de USSR. De lezer kan de resultaten van deze generalisatie vinden in 

het rapport van het International Science and Technology Center (ISTC) in het Russisch en Engels 

(ISTC, 2003).  

Echter, zelfs vóór het tijdperk van mobiele communicatie, in de Verenigde Staten, werd twijfel 

uitgesproken over de betrouwbaarheid van de resultaten van deze experimenten. Tegelijkertijd gingen 

westerse auteurs uit van het elementaire postulaat dat het menselijk lichaam niet kan reageren op niet-

thermische blootstelling, bewerend dat er geen bekende mechanismen zijn voor niet-thermische 

blootstelling en dat daarom onze resultaten niet correct zouden zijn. (…)  

 

Er werden verschillende gezamenlijke commissies ingesteld, tal van internationale vergaderingen, 

rondetafels en informele fora werden gehouden die alleen thermische effecten claimden. Dit standpunt 

werd actief ondersteund door de industrie. Ter bevordering van dit concept hebben het WHO-

adviescomité, ICNIRP, IEEE en ANSI slechts één concept verdedigd, thermische effecten. Op basis van 

deze standpunten raakten het WHO-adviescomité, ICNIRP en IEEE wetenschappelijk volledig 

failliet.‟225 

 

123. Defactualisatie vergroot de onwetendheid doordat ondermijning van de 

wetenschappelijke infrastructuur het eigen kennisniveau ondergraaft. Uiteraard vormt het 

een groot gevaar voor de volksgezondheid als deze onwetendheid van schade verward 

wordt met het bewijs van geen schade. Steeds meer internationale experts op het gebied 

van EMV en gezondheid226 verzetten zich tegen de door overheden erkende adviesfunctie 

van de ICNIRP en de andere hiervoor door dr. Yuri Grigoriev genoemde instantiesdie 

                                                           
224 Zie pagina 107 – 108 van de ‘Nadere toelichting en onderbouwing’ bij mijn beroepschrift, hoofdstuk 13.2. Afwijkende 
Russische veiligheidsnorm probleem voor wereldwijde harmonisatie ICNIRP-limieten. 
225 Yury G. Grigoriev (2019). Radiobiological Arguments for Assessing the Electromagnetic Hazard to Public Health for the 
Beginning of the Twenty-First Century. (The Opinion of the Russian Scientist). In: Marko Markov (ed) (2019). Mobile 
Communications and Public Health. Taylor & Francis Group, LLC. Pagina 224 - 225. Vertaling citaat: WdJ.  
226https://emfscientist.org/; https://www.saferemr.com/2017/10/quotes-from-21-experts-regarding.html. 

https://emfscientist.org/
https://www.saferemr.com/2017/10/quotes-from-21-experts-regarding.html
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aantoonbaar verstrengeld zijn met de telecomindustrie (zie ook hoofdstuk IV).  

 

124. Zoals eerder in de beroepsprocedure naar voren gebracht in mijn reactie op verweer 

d.d. 21 september 2020, publiceerden in juni 2020 twee leden van het Europees Parlement 

(MEP‟s227), Klaus Buchner (Ökologisch-Demokratische Partei) en Michèle Rivasi (Europe 

Écologie), het rapport: „The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: 

Conflicts of interest, corporate capture and the push for 5G‟228, gefinancierd door de Groenen / 

EfA-fractie van het Europees Parlement.In het voorwoord van dit uiterst kritische verslag 

over de ICNIRP stellen Buchner en Rivasi: 

 

„Ook in haar laatste richtlijnen van maart dit jaar verzekert ICNIRP de wereld dat er geen 

wetenschappelijk bewijs is van nadelige gezondheidseffecten van de straling van de nieuwe 

communicatie technologieën, binnen de grenzen die zij voorstelt. Maar tegelijkertijd maakt een 

groeiend aantal wetenschappers en ook burgers zich zorgen dat EMV's wel degelijk 

gezondheidsproblemen veroorzaken. ICNIRP pretendeert wetenschappelijk neutraal te zijn en vrij van 

gevestigde belangen van de Telecom industrie. Wij tonen met deze studie aan dat dit “spelen met de 

waarheid” is of simpelweg een leugen.‟229 

 

125. Op 12 februari 2020 had Euro-gedeputeerde Michèle Rivasi al verklaard dat ze bereid 

was deze zaak tot aan het Hof van Justitie van de Europese Unie te brengen.230 Tijdens een 

videoconferentie van 2 december 2020 vanuit het Europees Parlement stelt Rivasi:  

 

„Er is een gebrek aan democratisch debat. 5G is niet besproken in het parlement, het is een industrieel 

project dat ons naar cybersurveillance leidt. Dit vormt een probleem voor de samenleving. We willen 

een democratisch debat, en we willen wachten op de conclusies van volksgezondheidsorganisaties.‟231 

 

126. Michèle Rivasi betreurt het gebrek aan impactstudies van de Europese Commissie. Ze 

is van mening dat 5G niet voldoet aan de EU-wetgeving en herhaalt dat ze naar het Hof 

van Justitie van de Europese Unie zal stappen om de falende ICNIRP-

blootstellingslimieten in het geding te brengen.  

 

„Er was inderdaad een studie van de International Commission for the Protection against Non-Ionizing 

Radiation ( ICNIRP). Maar die staat vol met belangenconflicten, met de industriëlen en ook met het 

Amerikaanse leger ", zei ze. "Ze houden alleen rekening met thermische effecten, wat onvoldoende is. 

(…)  

 

Steeds meer wetenschappers maken zich zorgen over de gezondheidseffecten. (…) We moeten de hoop 

niet opgeven. We moeten mobiliseren. De macht is in handen van de burgers. We mogen de bevolking 

niet afhankelijk maken van deze communicatie die ons in staat stelt om mensen beter te 

controleren . We zullen naar het Hof van Justitie van de Europese Unie stappen omdat ons wordt 

                                                           
227 MEP: Members of the European Parliament. 
228https://klaus-buchner.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-19-JUNE-2020.pdf.  
229 Ibidem, pagina 3 (voorwoord). Vertaling citaat: WdJ.  
230‘Bijna 70 burgemeesters van de regio Drôme in Frankrijk zijn tegen de 5G-technologie die binnenkort op het nationale 
grondgebied wordt ingezet (…). Michèle Rivasi, Euro-gedeputeerde, zegt klaar te zijn om voor het Hof van Justitie van de 
Europese Unie te verschijnen.’https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/drome/valence/5g-fronde-maires-
drome-70-communes-qui-reclament-moratoire-1901448.html. Google translate.  
231https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/drome/valence/5g-fronde-maires-drome-70-communes-qui-
reclament-moratoire-1901448.html. Google Translate. 

https://klaus-buchner.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-19-JUNE-2020.pdf
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/drome/valence/5g-fronde-maires-drome-70-communes-qui-reclament-moratoire-1901448.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/drome/valence/5g-fronde-maires-drome-70-communes-qui-reclament-moratoire-1901448.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/drome/valence/5g-fronde-maires-drome-70-communes-qui-reclament-moratoire-1901448.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/drome/valence/5g-fronde-maires-drome-70-communes-qui-reclament-moratoire-1901448.html
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verteld legt 5G op zonder te voldoen aan de EU-wetgeving.‟232 

 

127. Inmiddels wordt de kritiek van Rivasi verder door het Europees Parlement 

ondersteund door het recent verschenen rapport „Health impact of 5G‟233van het European 

Parliamentary Research Service (EPRS): 

 

„De schadelijke efecten van niet-thermische biologische interactie van RF-EMV met menselijke en 

dierlijke weefsels zijn niet meegenomen in de vaststelling van de ICNIRP 2020-richtlijnen (ICNIRP 

2020a), ondanks de enorme hoeveelheid beschikbare wetenschappelijke publicaties die de 

schadelijkheid of potentiële schadelijkheid van deze effecten aantonen. Er bestaan athermische 

bioresponsen, en sommige frequenties worden inderdaad gebruikt voor therapeutische doeleinden in 

een aantal takken van de geneeskunde. Zoals bekend kan elk geneesmiddl, zefs het meest heilzame, ook 

enkele bijwerkingen hebben. Bij de risicobeoordeling moet dus rekening worden gehouden met zowel 

thermische als niet-thermische effecten van RF-EMV.‟234 

 

128. Handhaving van de ICNIRP-veiligheidsclaim is dus uitsluitend mogelijk door 

verregaande defactualisatie van de wetenschappelijke feiten. (Op het rapport van het 

EPRS kom ik in hoofdstuk IV uitgebreid terug.) 

 

I.VII. OOK RAAD VAN STATE MOET ZICH HOEDEN VOOR DEFACTUALISATIE 

129. Omdat het van cruciaal belang is voor het behoud van onze democratische rechtsstaat 

in het algemeen en voor de bescherming van de bevolking tegen blootstelling aan 

schadelijke EMV in het bijzonder, dring ik er bij de Afdeling op aan om het mechanisme 

van defactualisatie ten aanzien van de gezondheidsrisico‟s en –schade te (h)erkennen, ook 

in de eigen rechtspraak. Ter illustratie leg ik u het vonnis voor van 1 april 2020235, waarin 

de Afdeling in overweging 5.2. als volgt oordeelt:  

 

„In het artikel "Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact" van The Lancet van 

december 2018 staat onder meer dat uit een evaluatie van 2266 onderzoeken die door de ORSAA zijn 

verzameld, is gebleken dat de meeste van die onderzoeken een verband tussen kunstmatige 

elektromagnetische velden en biologische effecten of gezondheidseffecten aantonen. In het artikel 

wordt niet besproken wat de effecten van de elektromagnetische velden zijn en wanneer de effecten 

zich voordoen. Gelet daarop, kan anders dan [appellant sub 1A] en [appellant sub 1B] hebben betoogd, 

uit het artikel van The Lancet niet worden afgeleid dat de blootstellingslimieten van de ICNIRP 

onvoldoende bescherming bieden tegen de elektromagnetische velden.‟ 

 

Dit is onjuist. In het artikel „Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its 

impact‟ staat letterlijk (vertaald): 

  

                                                           
232 Ibidem.  
233 European Parliamentary Research Service / EPRS (2021). Health Impact of 5G. Study: Panel for the Future of Science and 
Technology. Scientific Foresight Unit (STOA) PE 690.012 – July 2021. 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf.  
234 Ibidem. Samenvatting, pagina IV. Vertaling: DeepL Translate. 
235 ECLI:NL:RVS:2020:924. 1 april 2020. https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@120571/201903780-1-a1/. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@120571/201903780-1-a1/
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„Van acute niet-thermische blootstelling is bijvoorbeeld door NIH-wetenschappers236 aangetoond dat zij 

het metabolisme van de menselijke hersenen237, de elektrische activiteit in de hersenen238 en de 

systemische immuunreacties239 verandert. Chronische blootstelling is in verband gebracht met 

verhoogde oxidatieve stress, DNA-beschadiging240 en kankerrisico241. Laboratoriumstudies, waaronder 

grote knaagdierstudies door het National Toxicology Program van de VS242 en het Ramazzini Instituut 

in Italië243, bevestigen deze biologische en gezondheidseffecten in vivo.‟244 245 

 

Ook lezen we in het artikel dat bijna alle studies naar oxidatieve stress (89 %) significante 

effecten laten zien. Zoals eerder vastgesteld kan oxidatieve stress beschadiging van 

gezonde weefsels en cellen in het lichaam veroorzaken en wordt een verhoogde oxidatieve 

stress door steeds meerwetenschappers  beschouwd als het werkingsmechanisme achter 

zowel kanker als niet-kanker pathologieën (chronische ziekten).246 247 (Zie ook hoofdstuk V 

van dit verweerschrift.) 

 

130. Het is dan ook opmerkelijk en een ernstige fout dat de Afdeling in haar vonnis van 1 

april 2020 (overweging 5.2.) oordeelt dat uit het genoemde artikel in de Lancet niet kan 

worden afgeleid dat de ICNIRP-limieten onvoldoende bescherming bieden tegen 

elektromagnetische velden. In de conclusies van het artikel in de Lancet lezen we juist: 

 

                                                           
236 NIH is afgekort van National Institute of Health. De National Institutes of Health, die in 1887 werden opgericht, worden 
beschouwd als een van de belangrijkste centra voor medisch onderzoek ter wereld en zijn het federale brandpunt voor medisch 
onderzoek in de Verenigde Staten. De NIH, die 27 afzonderlijke instituten en centra omvat, is een van de acht 
gezondheidsagentschappen van de Public Health Service, die op zijn beurt deel uitmaakt van het U.S. Department of Health and 
Human Services. About NIH. Mission: What is the National Intitutes of Health https://www.nih.gov/about-nih/frequently-asked-
questions. 
237Volkow N.D, Tomasi D., Wang G.J. et al..(2011). Effects of cell phone radiofrequency signal exposure on brain glucose 
m.etabolism.JAMA. 2011; 305: 808-813. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21343580/. 
238Schmid M.R., Loughran S.P., Regel S.J. et al.. (2012). Sleep EEG alterations: effects of different pulse-modulated radio frequency 
electromagnetic fields.J Sleep Res. 2012; 21: 50-58. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21489004/. 
239Kimata H. (2005). Microwave radiation from cellular phones increases allergen-specific IgE production.Allergy. 2005; 60: 838-
839. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15876318/.  
240Zothansiama Zosangzuali M., Lalramdinpuii M. en Jagetia G.C. (2017). Impact of radiofrequency radiation on DNA damage and 
antioxidants in peripheral blood lymphocytes of humans residing in the vicinity of mobile phone base stations.Electromagn Biol 
Med. 2017; 36: 295-305. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28777669/.  
241Carlberg M. & Hardell L. (2017). Evaluation of mobile phone and cordless phone use and glioma risk using the bradford hill 
viewpoints from 1965 on association or causation. Biomed Res Int. 2017; 2017: 9218486. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28401165/.  
242Cell phone radio frequency radiation.National Toxicology Program, US Department of Health and Human Services, 2018. 
https://ntp.niehs.nih.gov/whatwestudy/topics/cellphones/index.html. Date accessed: November 8, 2018. 
243Falcioni L., Bua L., Tibaldi E. et al..(2018). Report of final results regarding brain and heart tumors in Sprague-Dawley rats 
exposed from prenatal life until natural death to mobile phone radiofrequency field representative of a 1.8GHz GSM base station 
environmental emission.Environ Res. 2018; 165: 496-503. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29530389/.  
244 Oorspronkelijke tekst (voor voetnoten, zie Nederlandse vertaling in mijn verweer): ‘For example, acute non-thermal exposure 
has been shown to alter human brain metabolism by NIH scientists, electrical activity in the brain, and systemic immune 
responses. Chronic exposure has been associated with increased oxidative stress and DNA damage  and cancer risk. Laboratory 
studies, including large rodent studies by the US National Toxicology Program and Ramazzini Institute of Italy, confirm these 
biological and health effects in vivo.’  
245 Pryanka Bandara en David Carpenter (2018). Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact. The Lancet 
Planetary Health. Volume 2. Issue 12. E512-E514. December 01, 2018. 
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext. Pagina 512. Vertaling citaat: WdJ. Zie 
ook: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30526934/.  
246 Zie o.a. de Reflex-studie zoals besproken in hoofdstuk I.V.II. hiervoor.  
247 Zie ook Yakyamenko et al., zoals eerder besproken. Igor Yakymenko et al.. (2016). Oxidative mechanisms of biological activity 
of low-intensity radiofrequency-radiation. Electromagn. Biol. Med. 2016 : 35 (2); 186-202. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26151230/. 

https://www.nih.gov/about-nih/frequently-asked-questions
https://www.nih.gov/about-nih/frequently-asked-questions
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21343580/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21489004/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15876318/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28777669/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28401165/
https://ntp.niehs.nih.gov/whatwestudy/topics/cellphones/index.html
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29530389/
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30526934/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26151230/
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„Dit gewicht aan wetenschappelijk bewijs weerlegt de prominente bewering dat de toepassing van 

draadloze technologieën geen gezondheidsrisico's met zich meebrengt bij de momenteel toegestane 

niet-thermische radiofrequente blootstellingsniveaus. In plaats daarvan ondersteunt het bewijs het 

International EMF Scientist Appeal van 244 wetenschappers uit 41 landen die over dit onderwerp 

hebben gepubliceerd in door vakgenoten getoetste literatuur en gezamenlijk een verzoekschrift hebben 

ingediend bij de WHO en de VN voor onmiddellijke maatregelen om de blootstelling van de bevolking 

aan kunstmatige elektromagnetische velden en straling te verminderen.‟248 

 

Uit voetnoot 1 in het artikel249 blijkt dat met „de momenteel toegestane niet-thermische 

radiofrequente blootstellingsniveau‟s‟verwezen wordt naar de ICNIRP-blootstellingslimieten.  

 

131. De inmiddels 255 wetenschappers die het EMF Scientist Appeal hebben getekend250 

hebben gezamenlijk meer dan 2.000 peer reviewed studies op het gebied van 

elektromagnetische velden op hun naam staan251 en dienen derhalve als experts op dit 

gebied te worden beschouwd(zie ook hoofdstuk II hierna). 

 

132. Zich beroepend op artikel 8:119 Awb hebben appellanten naar aanleiding van het 

vonnis van1 april 2020 de Afdeling verzocht om de uitspraak te herzien. Op 4 maart 2021 

vond een zitting plaats naar aanleiding waarvan de Afdeling op 24 maart 2021 uitspraak 

deed. Hoewel appellanten de onjuiste beoordeling van het artikel in de Lancet onder de 

aandacht van de Afdeling hebben gebracht, heeft de Afdeling besloten (overweging 2.3.) 

om niet op dit artikel in te gaan omdat dit „stuk niet voldoet aan artikel 8:119, eerste lid en 

sub b, van de Awb‟.252 In overweging 2.2. stelt de Afdeling voorop dat het bijzondere 

rechtsmiddel verband houdende met artikel 8:119 lid 1 Awb „niet de mogelijkheid biedt het 

debat te heropenen‟. 

 

Daarmee heeft de Afdeling – hoewel zij conform de Awb handelt – een mogelijkheid 

voorbij laten gaan om een gemaakte fout te herstellen. Een fout die cruciale informatie uit 

degelijk wetenschappelijk onderzoek buiten beeld plaatst. Het betreft hier namelijkniet 

alleen het artikel in de Lancet, maar ook een verwijzing naar een grote hoeveelheid (2.266) 

peer reviewed wetenschappelijke studies die risico‟s en schade aantonen.  

 

133. Met de hiervoor gegevenvoorbeeldenter illustratie, dring ik er bij de Afdeling op aan 

om alert te zijn op elke vorm vandefactualisatie zowel door derden als door de eigen 

Afdeling en het mechanisme van defactualisatie krachtig te veroordelen. Uw vonnis kan 

het verschil maken tussen bescherming van de volksgezondheid of het achterwege laten 

                                                           
248 Pryanka Bandara en David Carpenter (2018). Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact. The Lancet 
Planetary Health. Volume 2. Issue 12. E512-E514. December 01, 2018. 
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext. Pagina 513. Vertaling citaat: WdJ.  
249 Ibidem. 
250https://emfscientist.org/; https://www.saferemr.com/2017/10/quotes-from-21-experts-regarding.html.  
251 Selected quotations from scientist who signed the EMF Scientist Appeal. Pagina 9. 
https://skyvisionsolutions.files.wordpress.com/2015/05/emf_scientist_expert_quotes_alpha.pdf.  
252Artikel 8:119, lid 1 Awb. De bestuursrechter kan op verzoek van een partij een onherroepelijk geworden uitspraak herzien op 
grond van feiten of omstandigheden die: a. hebben plaatsgevonden vóór de uitspraak; b. bij de indiener van het verzoekschrift 
vóór de uitspraak niet bekend waren en redelijkerwijs niet bekend konden zijn, en c. waren zij bij de bestuursrechter eerder 
bekend geweest, tot een andere uitspraak zouden hebben kunnen leiden.  

https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext
https://emfscientist.org/
https://www.saferemr.com/2017/10/quotes-from-21-experts-regarding.html
https://skyvisionsolutions.files.wordpress.com/2015/05/emf_scientist_expert_quotes_alpha.pdf
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van deze bescherming en schending van mensenrechten. 

 

Het is dan ook van het grootste belang dat de Afdeling zich kritisch opstelttegenover een 

feilbare overheid253(die gezien de miljardenverkoop van frequentiegebieden zelf 

belanghebbende is geworden) en ten aanzien van de gezondheidsrisico‟s van draadloze 

technologie haar onafhankelijk bewaakt ten aanzien van het overheidsbeleid en de 

politiek. Omdat defactualisatie kan leiden tot overtreding van wettelijke en andere 

rechtsregels254 en zelfs kan leiden tot rechtsregels die tegen de (wetenschappelijke) feiten 

ingaan (zie I.V hiervoor), dring ik er bij de Afdeling op aan over dit mechanisme op grond 

van o.a. de Awb ook een juridisch oordeel te vellen. 

 

134. Defactualisatie ondermijnt de wetenschappelijke infrastructuur en daarmee een juiste 

informatievoorziening en adequate gezondheidsbescherming en kan bovendien het 

rechtssysteem ernstig schaden als zij door u niet als zodanig wordt doorzien. Ik verzoek u, 

zijnde de hoogste rechtsprekende instantie in Nederland, om dit mechanisme als 

schadelijk te (h)erkennen en hierover recht te spreken. Vanzelfsprekend kan mijn belang 

alleen bepaald worden op basis van deugdelijke (wetenschappelijke) informatie. 

  

                                                           
253 Zoals de toeslagenaffaire heeft geleerd is dat noodzakelijk. Zie: 
https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@123749/reactie-eindverslag-kinderopvangtoeslag/. Zie ook:  Nederlands 
Juristenblad, ’Tussen wet en recht’: https://www.njb.nl/media/4119/098-107_njb02_art02.pdf. 
254https://www.rechtsethiek.nl/2012/09/verschil-morele-en-juridische-oordelen.html.  

https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@123749/reactie-eindverslag-kinderopvangtoeslag/
https://www.njb.nl/media/4119/098-107_njb02_art02.pdf
https://www.rechtsethiek.nl/2012/09/verschil-morele-en-juridische-oordelen.html
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CONCLUSIES DEFACTUALISATIE ALGEMEEN (Overweging 22 t/m 31) 

 

1,  Onweersproken en onweerlegd door appellanten is dat er in het 

 antennebeleid sprake is van defactualisatie (ontkenning, versluieringen 

 verdachtmaking) van wetenschappelijk bewijs van potentiële en reële 

 schade door RF-EMV. 

 

2. De meerderheid van de wetenschappelijke gemeenschap op het gebied 

 van EMV en gezondheid: 

 a)  wijst de veiligheidsclaim ICNIRP-limieten af;  

 b)  heeft ruim 2.000 peer reviewed studies gepubliceerd die  

  potentiële en reële schade onder de limieten aantoont. 

 

3. Argumentatie uit mijn beroepschrift, gebaseerd op deze alternatieve 

 wetenschappelijke inzichten255 die de veiligheidsclaim ICNIRP-limieten 

 tegenspreken, is door geen van beide appellanten in hun hoger 

 beroepschrift weersproken of weerlegd.  

 

4. Evenmin is weersproken of weerlegd dat in het antennebeleid sprake is 

 van belangenverstrengeling en oneigenlijke beïnvloeding. 

 

5. Defactualisatie ondermijnt de wetenschappelijke infrastructuur en 

 daarmee een deugdelijke informatievoorziening, die de basis vormt voor 

 democratie en rechtszekerheid van blootgestelde burgers. Dit is niet door 

 appellanten weersproken of weerlegd. 

 

 

CONCLUSIES DEFACTUALISATIE DOOR KPN (Overweging 32 t/m 42) EN 

GEMEENTE (Overweging 43 t/m 55) 

 

6. Beide appellanten maken zich in hun hoger beroepschrift aantoonbaar  

                                                           
255De uitdrukking ‘alternatieve wetenschappelijke inzichten’ is afgeleid uit de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke 
integriteit, waarin de ‘algemene aanvaarde principes van wetenschappelijke integriteit’ zijn beschreven. De Code stelt dat het 
principe van eerlijkheid vereist ‘dat men alternatieve visies en tegenargumenten serieus neemt’, dat het principe van 
onafhankelijkheid vraagt dat men onafhankelijk is ‘in de weging van alternatieve verklaringen, maar ook bij het beoordelen van 
onderzoek of onderzoeksvoorstellen van anderen’ (pagina 13) en die nadrukkelijk stelt dat tot de normen voor een goede 
onderzoekspraktijk gerekend worden dat ‘alternatieve visies en tegenargumenten’ en ‘alternatieve verklaringen’ expliciet 
worden gemaakt: ‘Wees expliciet over serieuze alternatieve inzichten die relevant kunnen zijn voor de interpretatie van de data 
en de onderzoeksresultaten.’ Pagina 17.  
Als ik spreek over ‘alternatieve wetenschappelijke inzichten’ gaat het om serieus, vaak peer reviewed wetenschappelijke 
onderzoek van experts op het gebied van EMV en gezondheid en dus nadrukkelijk niet om een pseudo-wetenschap, die ook wel 
‘alternatief’ wordt genoemd. 
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 schuldig aan defactualisatie. Daarmee schendt KPN EU-richtlijn 

 85/347/EEG betreffende productaansprakelijkheid. En wordt door de 

 gemeente artikel 3:2, artikel 2:4 lid 1 en artikel 3:46 Awb geschonden.  

 

7. Op grond van aantoonbare defactualisatie (en het daarmee ontbreken van 

 een deugdelijke weerlegging van vrijwel al mijn beroepsgronden), dient 

 het hoger beroep van appellanten als ondeugdelijk gemotiveerd te 

 worden afgewezen.  

 

 

CONCLUSIES DEFACTUALISATIE EN ONVERMOGEN TOT WEERLEGGING 

(Overweging 56 – 57) 

 

8. Om te voorkomen dat de hier aangetoonde defactualisatie de plaats 

 inneemt van een deugdelijke onderbouwing en weerlegging door 

 belanghebbenden, dient het mechanisme van rechtswege te worden 

 (h)erkend en veroordeeld.  

 

 

CONCLUSIES ONRECHTMATIGE OVERHEIDSBESLUITEN DOOR 

DEFACTUALISATIE (Overweging 58 t/m 72) 

 

9. Internetconsulaties door het Ministerie van EZK over draadloze 

 technologie bevatten 84 tot ruim 97 % reacties met 

 gezondheidsargumenten die de veiligheidsclaim van de ICNIRP-limieten 

 tegenspreken. Deze reacties worden door het ministerie systematisch 

 genegeerd, gebagatelliseerd of verdraaid. Verslaglegging hierover naar de 

 Tweede Kamer bleef in 2018 geheel achterwege en werd in 2020 afgedaan 

 met één alinea waarin alle argumenten onbesproken en onweerlegd 

 bleven (schending artikel 68 Grondwet).  

 

10.  Besluiten tot het in handen geven van de infrastructuur aan de telecom-

 industrie en tot landelijke vastlegging van de ICNIRP-limieten zijn 

 alleen mogelijk door een verregaande defactualisatie van de aangetoonde 

 gezondheidsrisico‟s onder de huidige blootstellingen, die ver onder de 

 toegestane ICNIRP-limieten liggen.  
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CONCLUSIES TOENEMEND BEWIJS DEFACTUALISATIE BINNEN 

WETENSCHAP EN ADVIESORGANEN BIJ RECHTERS AAN HET LICHT 

GEBRACHT (Overweging 73 t/m 121) 

 

11. Twaalf jaar lang beschuldigde professor Lerchl de wetenschappers van de 

 door de EU gefinancierde Reflex-studie ten onrechte van vervalsing van 

 onderzoeksresultaten. Na een eerste veroordeling van Lerchl in 2015

 voor nalatigheid, werd Lerchl op 11 december 2020 door het 

 hooggerechtshof Hanzestad Bremen opnieuw veroordeeld op grond van 

 valse beschuldigingen van wetenschappelijke fraude.  

 

12. De Reflex-studie, die tot doel had om het mogelijke 

 werkingsmechanisme te achterhalen dat schade door RF-EMV kon 

 verklaren, toonde enkelvoudige en dubbele DNA-strengbreuken aan 

 (genotoxische effecten). Het werkingsmechanisme moest volgens de 

 onderzoekers gezocht worden in een toename aan vrije zuurstofradicalen 

 (ROS) en het ontstaan van oxidatieve stress (zie ook hoofdstuk VI).  

 

13. Nu de Reflex-studie van blaam is gezuiverd dienen de conclusies uit het 

 Reflex-onderzoek, dat RF-EMV genotoxisch zijn, als wetenschappelijk 

 valide te worden aanvaard. Temeer daar deze conclusies in tenminste 49 

 vervolgstudies zijn gerepliceerd en bevestigd.  

 

14. In Italië wees het Hof van Beroep van Turijn op 13 januari 2020 de 

 onafhankelijkheid van de ICNIRP en van aan de ICNIRP verbonden 

 wetenschappers van de hand en bevestigde de aantoonbare 

 belangenverstrengeling van de ICNIRP met de telecomindustrie. 

 

15. Het Amerikaanse adviesorgaan FCC negeert (net als de ICNIRP) al 

 jarenlang alle (alternatieve)wetenschappelijke inzichten die het „alleen 

 thermisch effecten-paradigma‟ tegenspreken. Tijdens een hoorzitting 

 inzake een rechtszaak aangespannen door het EHT et al. tegen de FCC kon

 de FCC geen enkel bewijs aanvoeren dat er een commissie had bestaan die 

 deze wetenschappelijke inzichten had beoordeeld. 

 

16. Op 13 augustus 2021 veroordeelde de driehoofdige rechter van het 

 United States Court of Appeal FCC vanwege „een volledig verzuim om te 

 reageren op wetenschappelijke inzichten over milieuschade veroorzaakt 

 door RF-straling‟, in het bijzonder: 
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 a)  effecten van langdurige draadloze blootstelling; 

 b) gevolgen voor kinderen: 

 c) de getuigenis van mensen die schade hebben opgelopen door  

  draadloze straling; 

 d) gevolgen voor de natuur en het milieu; 

 e) gevolgen voor de zich ontwikkelende hersenen en de   

  voortplanting. 

 

 

CONCLUSIES ICNIRP MOGELIJK EVENEENS VOOR RECHTER GEDAAGD 

(Overweging 122 t/m 128) 

 

17. De voorzitter van de Russische RNCNIRP verklaarde in 2019 dat de 

 ICNIRP al jarenlang „wetenschappelijk volledig failliet‟ is vanwege de 

 voortdurende defactualisatie van wetenschappelijke inzichten die het 

 „alleen thermische effecten-paradigma‟ tegenspreken. 

 

18.  Recente studies van leden van het Europees Parlement en van de 

 European Parliamentary Research Study (EPRS) bevestigen dat de 

 onafhankelijkheid van de ICNIRP en de veiligheidsclaim van de ICNIRP-

 limieten een leugen is.  

 

 

CONCLUSIES OOK RAAD VAN STATE MOET ZICH HOEDEN VOOR 

DEFACTUALISATIE (Overweging 129 t/m 134) 

 

19. In een vonnis van 1 april 2020 maakt ook de Raad van State zich schuldig 

 aan defactualisatie van wetenschappelijk bewijs van potentiële en reële 

 schade door RF-EMV. 

 

20. Omdat het mechanisme van defactualisatie de wetenschappelijke 

 infrastructuur en daarmee een deugdelijke informatievoorziening, die de 

 basis vormt voor democratie en rechtszekerheid, ondermijnt, kan mijn 

 belang nietbepaald noch afgewezen worden zolang dit mechanisme niet 

 van rechtswege wordt (h)erkend en veroordeeld. 
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II. Juiste duiding betekenis wetenschappelijke controverse 
noodzakelijk 

 

135.  Onweersproken door appellanten is dat er ten aanzien van de gezondheidsrisico‟s 

van (pulsgemoduleerde) RF-EMV in het algemeen en ten aanzien van de ICNIRP en de 

ICNIRP-blootstellingslimieten in het bijzonder, al decennialang sprake is van een 

maatschappelijke en wetenschappelijke controverse.  

 

136. Ter onderbouwing van mijn belang heb ik in mijn beroepschrift tal van alternatieve 

wetenschappelijke inzichten256 ingebracht, die biologische en gezondheidseffecten 

aantonen en/of aannemelijk maken ver beneden de als veilig beschouwde ICNIRP-

blootstellingslimieten.  

 

137.  Onder I. „Opnieuw sprake van defactualisatie‟ heb ik laten zien dat appellanten hebben 

nagelaten deze door mij in mijn beroepschrift ingebrachte alternatieve wetenschappelijke 

inzichten te weerleggen. In plaats daarvan wordt de aanwezigheid van deze 

wetenschappelijke kennis als niet-bestaand genegeerd of weggeredeneerd 

(gedefactualiseerd).  

 

138.  Omdat defactualisatie niet de plaats mag innemen van weerlegging, dienen niet 

alleen de alternatieve wetenschappelijke inzichten die de veiligheidsclaim van de ICNIRP-

limieten tegenspreken onverminderd inhoudelijk te worden meegewogen, maar dient in 

het belang van gezondheidsbescherming ook de betekenis van de maatschappelijke en 

wetenschappelijke controverse op een juiste wijze te worden geduidt.  

 

II.I. WETENSCHAPPELIJKE CONTROVERSE DUIDT OP PLAUSIBEL RISICO DAT 

VOORZORG VRAAGT 

139.  Onweersproken door appellanten is het door mij in mijn beroepschrift aangehaalde 

oordeel van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid dat er bij een 

wetenschappelijke en maatschappelijke controverse gesproken moet worden over een 

„ambigue risico‟ dat om publieksparticipatie en voorzorg vraagt.257 258 

 

                                                           
256 Zie toelichting bij voetnoot 20. 
257‘Ambigue risico’s dienen zich aan waar wetenschappelijke of maatschappelijke controverses over risico’s ontstaan.’ 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2008). Onzekere veiligheid. Verantwoordelijkheden rond fysieke veiligheid, 
pagina 121.Voor PDF: https://www.wrr.nl/onderwerpen/onzekere-veiligheid. 
258‘Ambigue risicoproblemen vereisen volgens de meeste auteurs een “participatief discours” (Klinke en Renn 2002, mnp 2003, 
irgc 2005). De nadruk ligt daarbij op conflictbeslechting of op het via deliberatie met een breed publiek van experts, stakeholders, 
ngo’s, andere maatschappelijke organisaties en individuele burgers ontwikkelen van een breed geaccepteerd beleid. Het doel van 
deze strategie is om via deliberatie maatschappelijke consensus te bereiken (Klinke en Renn 2000: 1086-1087, mnp 2003: 13). (…) 
Dreyer et al.. (2007: 31 e.v.) stellen dat ambiguïteit in de assessmentfase geadresseerd kan worden met behulp van concern 
assessment: het in kaart brengen en verhelderen van de verschillende ambigue opvattingen die leven onder experts, direct 
betrokkenen en het bredere publiek. Er moet vanuit deze optiek altijd onderzoek worden gedaan naar de mate waarin risico’s 

https://www.wrr.nl/onderwerpen/onzekere-veiligheid
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140. In dezelfde lijn stelt de Gezondheidsraad in zijn rapport „Voorzorg met rede‟ dat het 

voorzorgprincipe gehanteerd moet worden wanneer er sprake is van een „plausibel risico‟. 

Volgens de Gezondheidsraad is er sprake van een plausibel risico als „enkele experts in het 

betreffende vakgebied hun zorgen uiten over de dreiging‟.259 Aangezien het aantal van „enkele 

experts‟ inmiddels ruimschoots overtroffen is door de meerderheid van deskundigen op 

het gebied van EMV en gezondheid (tenminste 255 experts260 261) is er sprake van een 

plausibel risico en moet dus volgens het advies van de Gezondheidsraad het 

voorzorgprincipe worden toegepast.  

 

141. Evident en onweerlegd door appellanten is dat voorzorg niet gebaseerd kan zijn op 

uitgangspunten (richtlijnen) die omstreden zijn, zoals die van de ICNIRP  (zie ook 

hoofdstuk IV hierna). 

 

142.  In het eerder in hoofdstuk I besproken vonnis van de Raad van State van 1 april 

2021262 erkent de Afdeling, op basis van de ingediende stukken, dat er in de 

wetenschappelijke gemeenschap kritiek bestaat op de ICNIRP-blootstellingslimieten. Ten 

onrechte gaat de Afdeling er vervolgens echter vanuit dat er eerst sprake moet zijn van 

een wetenschappelijke consensus over de ondeugdelijkheid van deze limieten, voordat er 

aanleiding bestaat tot het weigeren van een vergunning voor een zendmast.  

 

„Uit die stukken blijkt dat (wetenschappelijke) kritiek bestaat op de ICNIRP-blootstellingslimieten. Uit 

die stukken kan naar het oordeel van de Afdeling echter niet worden afgeleid dat er wetenschappelijke 

consensus bestaat over de wetenschappelijke ondeugdelijkheid van de beoordelingslimieten van de 

ICNIRP. Daarom geven de aangevoerde stukken geen aanleiding voor de conclusie dat als deze 

stukken bekend waren geweest bij de Afdeling, zij in de uitspraak van 1 april 2020 tot een ander oordeel 

zou zijn gekomen dan dat het college zich bij de vergunningverlening mocht baseren op het advies van 

de Gezondheidsraad over deze beoordelingslimieten. (…).‟263264 

 

143.  Een wetenschappelijke consensus over de ondeugdelijkheid van de ICNIRP-

blootstellingslimieten ligt logischerwijs niet voor de hand, juist omdat er sprake is van een 

wetenschappelijke en maatschappelijke controverse die consensus nu juist uitsluit.  En de 

ervaring leert juist dat het vestigenen in stand houden van controverse door de industrie 

ook in het verleden aantoonbaar is ingezet om de status quo te handhaven en geen actie te 

hoeven nemenom gevaren te verminderen. 

 

                                                                                                                                                                        
ambigu kunnen worden, en de inschatting daarvan moet meespelen in de beoordeling van risico’s en de verdere stappen in het 
risicomanagement. Afhankelijk van de uitkomsten kan er sprake zijn van beleid gericht op voorzorg, preventie of 
reductie.’Ibidem, pagina 122 – 123.   
259 https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2008/09/26/voorzorg-met-rede. Pagina 17. 
260 The Environment and Cancer Research Foundation. https://www.environmentandcancer.com/letter-to-simonetta-
sommaruga-07-01-2020-english/. 
261 Zoals eerder vermeld hebben de inmiddels 255 wetenschappers die het ‘International EMF Scientist Appeal’ ondertekenden, 
gezamenlijk meer dan 2.000 peer reviewed studies op het gebied van elektromagnetische velden op hun naam staan. Zie 
‘Selected quotations from scientists who signed the International EMF Scientist Appeal’, pagina 9. 
https://emfscientist.org/images/docs/EMF_Scientist_Expert_Quotes_alpha.pdf.  
262ECLI:NL:RVS:2020:924. https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@120571/201903780-1-a1/.  
263Ibidem. Rechtsoverweging 2.5.  
264 Zie ook nieuw besluit op bezwaar gemeente d.d. 10 mei 2021, pagina 5. 

https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2008/09/26/voorzorg-met-rede
https://www.environmentandcancer.com/letter-to-simonetta-sommaruga-07-01-2020-english/
https://www.environmentandcancer.com/letter-to-simonetta-sommaruga-07-01-2020-english/
https://emfscientist.org/images/docs/EMF_Scientist_Expert_Quotes_alpha.pdf
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@120571/201903780-1-a1/
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144. Met het oog op gezondheidsbescherming zou de bewijslast derhalve dienen te worden 

omgekeerd, dat wil zeggen,een veiligheidsclaim gebaseerd op de ICNIRP-

blootstellingslimieten kan en mag uitsluitend standhouden als er in de wetenschappelijke 

gemeenschap consensus bestaat over de veiligheid van deze limieten. Deze consensus 

ontbreekt en juist dit ontbreken van consensusover de veiligheid van de ICNIRP-limieten maakt 

de limieten omstreden en ambigu. Het feit dat de ICNIRP-blootstellingslimieten 

omstreden zijn, maakt ze ongeschikt voor gezondheidsbescherming. Zeker als het gaat om 

blootstelling van de complete bevolking 24/7(zie ook hoofdstuk IIIover het ALARA-

principe). 

 

145.  Omdat we hebben geconstateerd dat het bestaan van een wetenschappelijke en 

maatschappelijke controverse duidt op een ambigue en plausibel risico dat vraagt om 

voorzorg, mag het ontbreken van consensus geen reden zijn voor het uitblijven van 

beschermende maatregelen, maar moet de controverse er juist aanzet toe zijn. 

 

II.II. (SCHIJN VAN) BELANGENVERSTRENGELING MOET ZWAAR WORDEN 

MEEGEWOGEN 

146.  De wetenschappelijke en maatschappelijke controverse plaatst wetenschappers vanuit 

„twee kampen‟ tegenover elkaar, waarbij de wetenschappers uit het ene kamp uitgaan van 

het „geen risico-‟ of „alleen thermische effecten-paradigma‟ en de wetenschappers uit het 

andere kamp betogen dat de (ernstige) gezondheidsrisico‟s (en/of–schade) al jarenlang 

zijn aangetoond. Professor Hans Kromhout, voorzitter van de Commissie EMV van de 

Gezondheidsraad spreekt over een „elkaar bestoken vanuit loopgraven‟. Er is hier dus 

sprake van ernstige meningsverschillen.265 266 

 

II.II.I. „DOUBT IS OUR PRODUCT‟; EEN MIDDEL VOOR DE INDUSTRIE OM 

CONTROVERSE TE VESTIGEN 

147. Omdat uit onderzoek blijkt dat bij het niet vinden van een gezondheidseffect vaak 

sprake is van financiering door de industrie (z , ligt het niet voor de hand dat de 

wetenschappelijk en maatschappelijke controverse zal eindigen zolang de industrie 

wetenschappelijk onderzoek financiert en zo de mogelijkheid heeft tot oneigenlijk 

beïnvloeding. Sterker nog, in de tabaksindustrie was het vestigen van controverse een 

belangrijke strategie om twijfel te zaaien, zodat op zijn minst gesproken kon worden over 

„inconsistenties‟ in de wetenschappelijke uitkomsten en aangedrongen kon worden op 

                                                           
265 Kromhout in een interview in de Telegraaf van 23 maart 2020: ‘Er zijn twee kampen ontstaan in de wetenschap, waarbij de 
ene groep vanuit haar loopgraaf naar de andere roept. Een normaal gesprek is niet meer mogelijk.’ 
https://www.telegraaf.nl/lifestyle/882391636/wetenschap-verdeeld-over-straling-5-g. 
266 Kromhout in een uitzending van omroep Gelderland. In het vizier van de jager: Straling. 25 februari 2020. Verslaggeefster Inge 
de Jager: 'Ik heb de afgelopen dagen veel mensen gesproken. Voor- en tegenstanders van 5G. Ze wapperen allemaal met 
wetenschappelijk bewijs. Ik weet het niet meer. Wat is waar?' Prof. Hans Kromhout: 'Dat hangt er een beetje vanaf hoe je er 
tegenaan kijkt. Zelfs binnen het wetenschappelijk veld zit men in de loopgraven en bestookt men elkaar behoorlijk.' 
https://www.omroepgelderland.nl/gemist?pagina=programma&programma=1021&aflevering=53872. 

https://www.telegraaf.nl/lifestyle/882391636/wetenschap-verdeeld-over-straling-5-g
https://www.omroepgelderland.nl/gemist?pagina=programma&programma=1021&aflevering=53872
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meer onderzoek voordat maatregelen werden genomen. „Doubt is our product‟ is een 

bekende uitspraak van een medewerker van Brown & Williamson, als strategie om anti-

tabak advocaten tegen te gaan.  

 

„Twijfel is ons produkt. Het is ook het middel om een controverse te vestigen (…) op het publieke 

niveau.‟267 

 

Brown & Williamson was een Amerikaanse tabaksproducent en dochteronderneming van 

de multinational British American Tobacco. 

 

148. In het onderzoeksrapport „Late lessons from early warnings‟ uit 2013, wijst 

deEuropean Environment Agency (EEA) erop dat andere industriën deze strategie 

van de tabaksindustrie hebben overgenomen.  

 

„Uitvoerige wetenschappelijke debatten, soms gericht op afleidingsdetails, of gebaseerd op de 

mogelijkheid om wetenschappelijke twijfel uit te buiten of zelfs te fabriceren, hielpen de indruk in stand 

te houden dat de nadelige gezondheidseffecten van loodverontreiniging in het milieu niet bewezen 

waren. Het is voor een gevaarlijke industrie vaak handiger om over de wetenschap te debatteren dan 

om opties te bespreken voor het verminderen van de gevaren.‟268 

 

„Terwijl nu in steeds meer landen een rookverbod wordt ingevoerd, laten andere industrieën zich 

inspireren door de strategieën van tabaksfabrikanten, die twijfel over de schade in stand proberen te 

houden om gevaarlijke producten op de markt te kunnen houden.‟269 

 

149. De strategie van productie en het uitbuiten van wetenschappelijke twijfel dient 

herkend te worden door de volksgezondheidsgemeenschap, door regelgevers en ook door 

de rechterlijke macht.  

 

„Regelgevers (en anderen) moeten alert zijn op de "productie van twijfel" door degenen met voldoende 

middelen en een prikkel om de status quo te handhaven. (…)Verscheidene kenmerken onderscheiden 

degenen die twijfel zaaien, vaak bij volmacht, van degenen die een echt open debat bevorderen. Vaak 

eisen zij een hoog bewijsniveau voor resultaten die maatregelen van de gevestigde belangen vereisen, 

maar aanvaarden zij een laag bewijsniveau (of lage analysenormen) voor hun alternatieve hypothese, 

die het voorwerp kan zijn van kritiek van wetenschappelijke vakgenoten. Ook verzuimen zij de voor- 

en nadelen van alternatieve handelwijzen te beoordelen vanuit het perspectief van de samenleving als 

geheel en van het milieu in ruimere zin.‟270 

 

„De volksgezondheidsgemeenschap moet meer te weten komen over het interne gedrag van andere 

bedrijven dan de tabaksindustrie om conclusies te kunnen trekken over overeenkomsten in het gedrag 

van bedrijven. Het vrijgeven van miljoenen interne documenten van de tabaksindustrie heeft de 

volksgezondheidsgemeenschap inzicht gegeven in de interne werking van de tabaksindustrie en hun 

voorheen verborgen betrokkenheid onthuld bij het manipuleren van onderzoek (Bero, 2003). Echter, dit 

                                                           
267 Zie o.a.: Michaels, D (2005). Doubt is their product, Scientific American, (292/6) 96–101. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2685872/. En: https://en.wikipedia.org/wiki/Doubt_Is_Their_Product.Vertaling 
citaat: WdJ.  
268European Environment Agency. EEA Report No 1 / 2013. Late lessons from early warnings. Science, precaution, innovation. 
Pagina 70. Vertaling citaat: WdJ. https://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2.  
269 Ibidem, pagina 151. 
270 European Environment Agency. EEA Report No 1 / 2013. Late lessons from early warnings. Science, precaution, innovation. 
Pagina 112. Vertaling citaat: WdJ. https://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2685872/
https://en.wikipedia.org/wiki/Doubt_Is_Their_Product
https://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2
https://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2


Verweerschrift W.J. de Jong - RvS 202100651/1/R4 

65 / 465 
 

inzicht is niet beschikbaar voor de meeste bedrijfssectoren.‟271 

 

150. In het hoofdstuk „Mobile phone use and brain tumor risk: early warnings, early actions?‟ laat 

de EEA zien dat ook de telecomindustrie al jarenlang gebruik maakt van de hiervoor 

beschreven manipulaties om onafhankelijk onderzoek dat gezondheidsschade vaststelt uit 

beeld te houden.  

 

„Er wordt soms beweerd door de telecommunicatie industrie en anderen dat 

 de wetenschappelijke basis voor de huidige ICNIRP-grenswaarden voor blootstelling aan EMV 

toereikend is om het publiek te beschermen tegen kankerrisico's;  

 dat kinderen niet gevoeliger zijn dan volwassenen voor de RF van mobiele telefoons;  

 dat er geen biologisch significante effecten zijn van niet-thermische niveaus van EMV, en  

 dat, indien er dergelijke effecten zijn, er geen aanvaardbare werkingsmechanismen zijn die deze 

effecten zouden kunnen verklaren.  

 

Het recente onderzoek van 400 bladzijden van het Ramazzini Instituut en de Internationale Commissie 

voor elektromagnetische veiligheid (ICEMS) biedt een schat aan bewijsmateriaal over de niet-

thermische biologische en ecologische effecten van EMV (Giuliani en Soffritti, 2010). Het EEA heeft de 

belangrijkste bevindingen van dit rapport samengevat in zijn bewijsmateriaal voor de hoorzitting van 

de Raad van Europa over RF en mobiele telefoons in 2011 (EEA, 2011a, 2011b).‟272 

 

151. Een maand nadat de IARC-werkgroep273(IARC Working Group on the Evaluation of 

Carcinogenic Risks to Humans)ten aanzien van RF-EMV tot de classificatie „mogelijk 

kankerverwekkend‟ kwam en daarmee op basis van wetenschappelijk bewijs het risico 

van draadloze communicatietechnologie vaststelde, publiceerde de ICNIRP een artikel 

met een tegengestelde conclusie. 

 

„De conclusie van de IARC dat RF-EMV-emissies in het algemeen, b.v. beroepsmatig en van draadloze 

telefoons, mogelijk carcinogeen zijn voor de mens, groep 2B (Baan et al., 2011) is in twijfel getrokken 

door onder meer leden van de ICNIRP (Swerdlow et al., 2011). Dat artikel verscheen online op 1 juli 

2011, een maand na het IARC-besluit, en concludeert dat de trend in het zich opstapelende bewijsmateriaal 

steeds meer tegen de hypothesen ingaat dat het gebruik van mobiele telefoons hersentumoren kan veroorzaken bij 

volwassenen. Er zijn ook ongegronde aanvallen geweest op individuele onderzoekers, zoals blijkt uit dit 

artikel, een patroon dat ervaringen herhaalt uit de asbest-, lood- en tabakshistorie. Gepubliceerde 

resultaten over gezondheidseffecten worden in twijfel getrokken door het gebruik van onduidelijke 

methoden en het uit de context halen van afzonderlijke resultaten zonder rekening te houden met het 

algemene patroon.‟274 

 

                                                           
271 Ibidem, pagina 168 – 169.  
272 Ibidem, pagina 524.  
273 Een groep internationale experts die gerenommeerd is op het gebied van volksgezondheid en kanker en – in dit geval – op het 
gebied van elektromagnetische velden. Aan deze expterts worden eveneens strenge eisen gesteld wat betreft de afwezigheid 
van zowel echte of schijnbare belangenverstrengeling:‘Leden van de werkgroep hebben over het al.gemeen significant onderzoek 
gedaan op het gebied gerelateerd aan de carcinogeniteit van de agentia die worden beoordeeld en de IARC gebruikt 
literatuuronderzoek om de meeste experts te identificeren. Leden van de werkgroep worden geselecteerd op basis van (a) kennis 
en ervaring en (b) afwezigheid van echte of schijnbare belangenverstrengeling. Overweging wordt ook gegeven aan 
demografische diversiteit en balans van wetenschappelijke bevindingen en visies.’ Uit: Preambule in: IARC (2013). Non-Ionizing 
radiation, part 2: Radiofrequency electromagnetic fields. Pagina 12. (Vertaling citaat: WdJ.) https://monographs.iarc.fr/wp-
content/uploads/2018/06/mono102.pdf. 
274  European Environment Agency. EEA Report No 1 / 2013. Late lessons from early warnings. Science, precaution, innovation. 
Pagina 524. Vertaling citaat: WdJ. https://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2. 

https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono102.pdf
https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono102.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2
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Met andere woorden, de publicatie van de ICNIRP diende voor de European Environment 

Agency ter illustratie om te laten zien hoe de industrie haar invloed uitoefent om 

onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek dat schadelijke effecten toont uit beeld te 

brengen275. Dit oordeel van de EEA is in lijn met de al jarenlang bestaande kritiek op het 

gemis aan de wetenschappelijke onafhankelijkheid en integriteit van de ICNIRP(zie ook 

hoofdstuk IV hierna).  

 

II.II.II. ONEIGENLIJKE BEÏNVLOEDING ONDERZOEKSRESULTATEN 

152. Al in 2003 maakte professor Henry Lai tijdens de „Third International Standard Setting 

Seminar‟ in Guillin, China, aannemelijk dat wetenschappelijk onderzoek rond EMV 

onderhevig is aan oneigenlijke beïnvloeding door de telecominidustrie, waardoor de 

gezondheidsrisico‟s van draadloze technologie worden versluierd.  

 

„Tijdens de “Third International Standard Setting Seminar” (oktober 2003) in Guilin, China, vatte 

professor Henry Lai van de Universiteit van Washington, 179 mobiele telefonie-studies samen en liet 

zien dat het, in vergelijking tot door de industrie gefinancierd onderzoek, tweemaal waarschijnlijker 

was dat onafhankelijk onderzoek biologische effecten meldden veroorzaakt door radiofrequentie EMV. 

Dat was aanzienlijk in overeenstemming met het eerdere JAMA commentaar op de pharmaceutische 

industrie. Gepubliceerde rapporten beginnen te verschijnen (Hardell et al, 2006276; Huss et al, 2007277) 

die de correlatie documenteren van de uitkomst van EMV-onderzoek met de financieringsbron. Dit 

fenomeen herkennen is een eerste stap om misbruik te minimaliseren en we mogen hopen dat deze 

informatie uiteindelijk in de evaluatie van de experimentele resultaten zal worden verwerkt. Ik ben hier 

niet overdreven optimistisch over, omdat diegenen die wensen dat hun invloed verborgen blijft, steun 

kunnen kanaliseren via niet-geaffilieerde commissies met vrijblijvende namen.‟278 

 

153. De hierboven beschreven bevindingen van oneigenlijke beïnvloeding van 

wetenschappelijk onderzoek door de telecomindustrie zijn sindsdien nog vele malen 

bevestigd. 

 

154. Figuur 2.1 toont een diagram van de Oceania Radiofrequency Scientific Advisory 

Association (ORSAA), een in 2015 door een groep Australische academici en onderzoekers 

opgerichte organisatie, met als doel om „een onafhankelijk perspectief te bieden op de 

wetenschap met betrekking tot elektromagnetische straling en menselijke blootstelling‟. De ORSAA 

is niet verbonden aan een industrie of overheidsorganisatie.279 

 

                                                           
275 Door de belangenverstrengeling van de Commissie EMV van de Gezondheidsraad met de ICNIRP, is het niet verwonderlijk dat 
ook de Gezondheidsraad de IARC-classificatie op een oneigenlijke wijze buiten beeld heeft gebracht. Zie mijn beroepschrift, 
‘Nadere toelichting en onderbouwing’ hoofdstuk 2. Commissie EMV Gezondheidsraad geeft vertekend beeld stand wetenschap 
(schending artikel 22 Gezw)  en hoofdstuk 3. Commissie EMV Gezondheidsraad schendt Nederlandse gedragscode 
wetenschappelijke integriteit. 
276 L. Hardell et al. (2006). Secret Tiesto Industry and Conflicting Interests in Cancer Research. American Journal of Industrial 
Medicine.Wiley-Liss Inc.DOI 10.1002/ajim20357. PDF: http://demokracjakulista.pl/umtsno/emfkrebs/SecretTies.pdf.  
277 A. Huss et al. (2006). Source of Funding and Results of Studies of Health Effects of Mobile Phone Use: Systematic Review of 
Experimental Studies. Environ Health Perspect. 115:1 – 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1797826/.  
278Prof. Martin Blank, PhD. The Cellular Stress Response: EMF-DNA Interactions. Department of Physiology and Cellular 
Biophysics. College of Physicians and Surgeons, Columbia University, New York. Pagina 13. (Vertaling citaat: WdJ). 
279https://www.orsaa.org/about-us.html. 

http://demokracjakulista.pl/umtsno/emfkrebs/SecretTies.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1797826/
https://www.orsaa.org/about-us.html
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Figuur 2.1. Invloed financieringsbron op uitkomsten EMV-onderzoek. 
Bron: ORSAA (Oceania Radiofrequency Scientific Advisory Association).280 

 

 

155. Het diagram van de ORSAA laat duidelijk zien hoe de financieringsbron van invloed 

is op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en dat bij het niet vinden van 

biologische en gezondheidseffecten niet alleen de industrie betrokken is, maar ook 

agentschappen verantwoordelijk voor overheidscommunicatie, een rol spelen.Een 

duidelijk voorbeeld hiervan vinden we in de „captured‟FCC, de Amerikaanse Federal 

Communication Commission die op 13 augustus 2021 door het United States Court of 

Appeals onder voorarrest werd geplaatst vanwege een „volledig verzuim om te reageren 

op opmerkingen over milieuschade veroorzaakt door RF-EMV‟ (zie hoofdstuk I).  

 

II.II.III. BELANGENVERSTRENGELING KPEMV, GEZONDHEIDSRAAD, ICNIRP EN WHO-

EMF-PROJECT MET INDUSTRIE 

156. Door appellanten is onweersproken en onweerlegd gebleven dat er ook gesproken 

moet worden van een belangenverstrengeling tussen de Commissie EMV van de 

Gezondheidsraad en de ICNIRP281 en dat de ICNIRP (vanaf het begin van haar oprichting 

in 1992 door dr. Michael Repacholi, die onmiddellijk daarna ook samen met de WHO, het 

WHO-EMF-Project opzette) verstrengeld is met energiebedrijven en de telecom-

                                                           
280http://www.orsaa.org/uploads/6/7/7/9/67791943/bio-effect_findings_full_version.pdf. 
281 Verschillende leden alsook de secretaris dr. Eric van Rongen. Zie mijn beroepschrift, ‘Nadere toelichting en onderbouwing’, 
hoofdstuk 9. (Schijn van) belangenverstrengeling binnen Commissie EMV Gezondheidsraad.Zie ook hoofdstuk IV.VI. van dit 
verweerschrift.  

http://www.orsaa.org/uploads/6/7/7/9/67791943/bio-effect_findings_full_version.pdf
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industrie282 283 284 285 286 287 288  289 290 291 292 (zie ook hoofdstuk IV hierna). Dit betekent dat ten 

aanzien van de onafhankelijkheid en de reële risico‟s van oneigenlijke beïnvloedingen op 

z‟n minst vraagtekens geplaatst dienen te worden bij de adviezen van zowel de 

Gezondheidsraad, als de ICNIRP, als het WHO-EMF-Project.  

 

157. Hetzelfde geldt – en is evenmin door appellanten weersproken – voor het 

Kennisplatform EMV, dat jarenlang in belangrijke mate door de telecom-operators werd 

gefinancierd en dat weigert om de in het  bestuur beschikbare zetel voor een 

vertegenwoordiging van maatschappelijke organisaties in te vullen.293 Deze weigering is 

illustratief voor het niet adresseren van de maatschappelijke controverse.294 

 

158. Eveneens onweersproken door appellanten is dat een dergelijke (schijn van) 

belangenverstrengeling in strijd is met de Code Belangenverstrengeling295 en de 

Gedragscode wetenschappelijke integriteit296.  

                                                           
282 Lennart Hardell (2017). World Health Organization, radiofrequency radiation and health - a hard nut to crack (Review). 
International Journal of oncology 51:  405-413,  2017. Pagina 406 – 407. 
283https://microwavenews.com/news/time-stop-who-charade. 
284 De Groene Amsterdammer. Bellen schaadt cellen. Onderzoek 5G-technologie (16 januari 2019).. 
https://www.groene.nl/artikel/bellen-schaadt-cellen.  
285 Dr. Martin L. Pall (2018). 5G: Great risk for EU, U.S. and International Health! Compelling Evidence for Eight Distinct Types of 
Great Harm Caused by Electromagnetic Field (EMF) Exposures and Mechanism that Causes Them. 
https://einarflydal.files.wordpress.com/2018/04/pall-to-eu-on-5g-harm-march-2018.pdf 
286http://www.avaate.org/IMG/pdf/escrito_web_icnirp_ingles_final.pdf. ‘There appears to be a conflict of interest between the 
World Health Organization and the Internationaal Commission Non-Ionizing Radiation: The World Health Organization trusts a 
private entity with no independent experts to set EMF exposure guidelines for the purpose of protecting the health of the 
population.’  Prepared by the Vallisoletana Association of People Affected by Mobile Phone Antennas (AVAATE). July 10, 2015. 
287 Documentaire ‘Hoe machtig is de telefoonlobby?’ Uitzending 29 september 2016 van VTM Nieuws. 
www.youtube.com/watch?v=pKUGjsjOeGY&feature=youtu.be 
288https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2016/04/04/icnirp-did-it-again/; 
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2016/04/05/mike-repacholi-responds-to-icnirp-did-it-again/’; 
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2016/04/08/is-icnirp-reliable-enough-to-dictate-meaning-of-science-to-the-
governmental-risk-regulators/ 
289https://www.bcuc.com/Documents/Proceedings/2007/DOC_15524_C1-30_KAROW_Evidence-25_Don-Maisch.pdf 
290https://www.uv.es/gadopas/2013.Not.Entirely.Reliable.pdf. 
291https://microwavenews.com/news-center/who-and-electric-utilities-partnership-emfs.  
292 Sarah J. Starkey (2016). Inaccurate official assessment of radiofrequency safety by the Advisory Group on Non-ionising 
Radiation. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27902455. PDF: https://www.jrseco.com/wp-
content/uploads/Starkey_2016_ICNIRP.pdf.  
293 Zie brief Stichting EHS aan de Tweede Kamer d.d. 27 januari 2020. https://stichtingehs.nl/downloads/brieven-van-stichting-
ehs/brief-aan-2e-kamer-over-5g-en-gezondheid-27-jan-2020.  
294 In hoofdstuk I noemde ik ook de Klankbordgroep, die het ‘maatschappelijke geweten’ van het KPEMV zou moeten zijn. Deze 
Klankbordgroep wordt echter slechts eenmaal per jaar door het KPEMV bijeen geroepen en wordt gedomineerd door de 
publiek-private samenwerking tussen overheid en industrie. Om die reden is de Klankbordgroep niet representatief voor wat er 
in de samenleving leeft als het gaat om gezondheidsrisico’s en bescherming tegen EMV. Een reden voor verschillende 
belangenorganisaties om uit de klankbordgroep te stappen.  
295 De ‘Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling’, vaak afgekort naar ‘Code 
belangenverstrengeling’ trad in 2012 in werking. De code is opgesteld door de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, de 
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst, de Gezondheidsraad, het Centraal 
BegeleidingsOrgaan, het Nederlands Huisartsen Genootschap en de Orde van Medisch Specialisten en wordt door een groot 
aantal organisaties ondersteund. https://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/code-ter-voorkoming-van-oneigenlijke-
beinvloeding-door-belangenverstrengeling.  
296Onder de titel ‘Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening’ verscheen de eerste gedragscode in 2004  (VSNU). In 2018 
werd de gedragscode uitgebreid en voorzien van normen en een meer duidelijke interne systematiek, die aansloot bij 
internationale ontwikkelingen en die bruikbaar zijn voor zowel fundamenteel als toegepast en praktijkgericht onderzoek. 
Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit 2018.  
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Nederlandse%20gedragscode%20wetenschappelijke%20integriteit%202018.pdf.  

about:blank
https://www.groene.nl/artikel/bellen-schaadt-cellen
about:blank
http://www.avaate.org/IMG/pdf/escrito_web_icnirp_ingles_final.pdf
about:blank
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2016/04/04/icnirp-did-it-again/
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2016/04/05/mike-repacholi-responds-to-icnirp-did-it-again/
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2016/04/08/is-icnirp-reliable-enough-to-dictate-meaning-of-science-to-the-governmental-risk-regulators/
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2016/04/08/is-icnirp-reliable-enough-to-dictate-meaning-of-science-to-the-governmental-risk-regulators/
https://www.bcuc.com/Documents/Proceedings/2007/DOC_15524_C1-30_KAROW_Evidence-25_Don-Maisch.pdf
https://www.uv.es/gadopas/2013.Not.Entirely.Reliable.pdf
https://microwavenews.com/news-center/who-and-electric-utilities-partnership-emfs
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27902455
https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/Starkey_2016_ICNIRP.pdf
https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/Starkey_2016_ICNIRP.pdf
https://stichtingehs.nl/downloads/brieven-van-stichting-ehs/brief-aan-2e-kamer-over-5g-en-gezondheid-27-jan-2020
https://stichtingehs.nl/downloads/brieven-van-stichting-ehs/brief-aan-2e-kamer-over-5g-en-gezondheid-27-jan-2020
https://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/code-ter-voorkoming-van-oneigenlijke-beinvloeding-door-belangenverstrengeling
https://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/code-ter-voorkoming-van-oneigenlijke-beinvloeding-door-belangenverstrengeling
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Nederlandse%20gedragscode%20wetenschappelijke%20integriteit%202018.pdf


Verweerschrift W.J. de Jong - RvS 202100651/1/R4 

69 / 465 
 

159. Omdat voor het behoud van de wetenschappelijke integriteit zelfs de schijn van 

belangenverstrengenling moet worden voorkomen297 298, kan niet blind gevaren worden 

op deze instanties, iets wat appellanten nu, ten onrechte, wel doen.  

 

160. Onafhankelijke wetenschappers uit „het andere kamp‟ wijzen al jarenlang op deze 

belangenverstrengeling en schending van de wetenschappelijke integriteit als het gaat om 

de gezondheidsrisico‟s van (pulsgemoduleerde) RF-EMV. De wetenschappelijke en 

maatschappelijke controverse mag geen „product van twijfel‟ blijven waarmee de industrie 

de status quo handhaaft en beschermende maatregelen uitblijven, maar moet conform het 

advies van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid en de Gezondheidsraad, 

vanwege de ambiguïteit en de plausibiliteit van het risico, juist een aanzetzijn tot 

voorzorg, preventie of reductie.299 

 

II.III. MEERDERHEID WETENSCHAPPELIJKE EXPERTS OP GEBIED VAN EMV EN 

GEZONDHEID VRAAGT DRINGEND OM VOORZORG 

161. In hoofdstuk I van dit verweerschrift (alsook in mijn reactie op verweer in beroep) 

verwees ik al naar de inmiddels 255 wetenschappers die het EMF Scientist Appeal hebben 

getekend300.  Zoals eerder vastgesteld hebben deze experts gezamenlijk meer dan 2.000 

peer reviewed studies op het gebied van elektromagnetische velden op hun naam staan.301 

 

162. Onweersproken en onweerlegd door appellanten is dat het EMF Scientist Appeal 

gedragen wordt door a) de meerderheid van de internationale wetenschappelijke 

gemeenschap op het gebied van EMV en gezondheid302 en b) dat deze wetenschappers als 

experts beschouwd dienen te worden in dit vakgebied. 

 

                                                           
297 Ook de schijn van belangenverstrengeling, zo zegt de Code belangenverstrengeling, ‘kan namelijk afbreuk doen aan het gezag 
van het advies of de reputatie van de betrokken deskundigen beschadigen’. Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding 
door belangenverstrengeling, pagina 5.  
https://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/code-ter-voorkoming-van-oneigenlijke-beinvloeding-door-belangenverstrengeling.  
298 Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit, pagina 16: ‘Betracht openheid over de rol van externe 
belanghebbenden en over mogelijke belangenconflicten.’ Pagina 17: ‘Vermijd dat de keuze van de onderzoeksmethode, de data-
analyse, de beoordeling van de resultaten en de weging van mogelijke verklaringen worden bepaald door buiten-
wetenschappelijke belangen, argumenten of voorkeuren (bijvoorbeeld commerciële of politieke).’ Pagina 18: ‘Wees open en 
volledig over de rol van externe belanghebbenden, opdrachtgevers, financiers, mogelijke belangenconflicten en relevante 
nevenwerkzaamheden.’ Pagina 18:‘Beoordeel niet al.s twijfel kan rijzen over de eigen onafhankelijkheid, bijvoorbeeld vanwege 
mogelijke zakelijke of financiële belangen.’  
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Nederlandse%20gedragscode%20wetenschappelijke%20integriteit%202018.pdf.  
299Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2008). Onzekere veiligheid. Verantwoordelijkheden rond fysieke veiligheid. 
Voor PDF: https://www.wrr.nl/onderwerpen/onzekere-veiligheid. 
300https://emfscientist.org/; https://www.saferemr.com/2017/10/quotes-from-21-experts-regarding.html.  
301 Selected quotations from scientist who signed the EMF Scientist Appeal. Pagina 9. 
https://skyvisionsolutions.files.wordpress.com/2015/05/emf_scientist_expert_quotes_alpha.pdf.  
302 Lennart Hardell’s blog. 7 januari 2020. A blog about environmental and health related research. Letter on Expert evaluations 
on health risks from radiofrequency electromagnetic fields RF-EMF) and 5G. 
https://lennarthardellenglish.wordpress.com/2020/01/15/letter-on-expert-evaluations-on-health-risks-from-radiofrequency-
electromagnetic-fields-rf-emf-and-5g/ 

https://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/code-ter-voorkoming-van-oneigenlijke-beinvloeding-door-belangenverstrengeling
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Nederlandse%20gedragscode%20wetenschappelijke%20integriteit%202018.pdf
https://www.wrr.nl/onderwerpen/onzekere-veiligheid
https://emfscientist.org/
https://www.saferemr.com/2017/10/quotes-from-21-experts-regarding.html
https://skyvisionsolutions.files.wordpress.com/2015/05/emf_scientist_expert_quotes_alpha.pdf
https://lennarthardellenglish.wordpress.com/2020/01/15/letter-on-expert-evaluations-on-health-risks-from-radiofrequency-electromagnetic-fields-rf-emf-and-5g/
https://lennarthardellenglish.wordpress.com/2020/01/15/letter-on-expert-evaluations-on-health-risks-from-radiofrequency-electromagnetic-fields-rf-emf-and-5g/
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163. Het negeren van de stem van deze experts is niet alleen in strijd met de 

wetenschappelijke integriteit303, maar gaat ook in tegen de EU-jurisprudentie rond het 

voorzorgbeginsel. Het Europees Hof stelt over het voorzorgbeginsel namelijk het 

volgende: 

„Het ontbreken van een wetenschappelijk bewezen oorzaak-gevolgrelatie, een kwantificeerbare dosis-

responsrelatie of een berekening van de kans op het optreden van schadelijke effecten als gevolg van 

blootstelling aan het betreffende gevaar, mag niet als reden worden aangevoerd om niet te handelen. 

Zelfs als het wetenschappelijk advies in wetenschappelijke kringen slechts door een minderheid wordt 

gesteund moet naar behoren rekening worden gehouden met hun meningen, mits deze minderheid 

geloofwaardig is en een goede reputatie heeft.‟304 

164. De bestuursrechter in Arnhem heeft in zijn vonnis de door mij in beroep ingebrachte 

alternatieve wetenschappelijke inzichten, conform de wetenschappelijke integriteit, dan 

ook volkomen terecht meegewogen bij de bepaling van mijn belang.  

 

165. Juist omdat de wetenschappelijke en maatschappelijke controverse feitelijk is 

vastgesteld en de door mij ingebrachte wetenschappelijke inzichten die de 

veiligheidsclaim ICNIRP-limieten tegenspreken niet door appellanten zijn weerlegd, kan 

mijn belang niet worden afgewezen en is voorzorg noodzakelijk. 

  

                                                           
303 Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit, pagina 13 en pagina 17. 
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Nederlandse%20gedragscode%20wetenschappelijke%20integriteit%202018.pdf. 
304Mededeling van de Commissie over het voorzorgbeginsel, datum laatste herziening 21/09/2015. EUR-Lex Access to European 
Union Law. Samenvattingen van EU-wetgeving *COM/2000/0001 def.*/ paragraaf 6.2. Doorslaggevende factor, pag. 15. 

http://www.vsnu.nl/files/documenten/Nederlandse%20gedragscode%20wetenschappelijke%20integriteit%202018.pdf
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CONCLUSIES DUIDING BETEKENIS WETENSCHAPPELIJKE EN 

MAATSCHAPPELIJKE CONTROVERSE (Overweging 135 t/m 165) 

 

1.  Onweersproken en onweerlegd door appellanten is dat er ten aanzien van 

 RF-EMV sprake is van een wetenschappelijke controverse ten aanzien van 

 de veiligheid van draadloze technologie in het algemeen en de veiligheid 

 van de ICNIRP-blootstellingslimieten in het bijzonder.  

 

2.  Defactualisatie mag niet de plaats innemen van weerlegging en daarom 

 kan het feit dat er een wetenschappelijke en maatschappelijke 

 controverse bestaat niet worden ontkend.  

 

3. Volgens de definities van zowel de Wetenschappelijke Raad van het 

 Regeringsbeleid als van de Gezondheidsraad dient er op grond van de 

 wetenschappelijke controverse gesproken te worden over respectievelijk 

 een ambigue en een plausibel risico dat om voorzorg vraagt. 

 

4. Omdat een wetenschappelijke controverse consensus uitsluit ligt het niet 

 voor de hand dat er consensus zal ontstaan over de deugdelijkheid van de 

 ICNIRP-limieten. Zeker niet zolang de industrie invloed uitoefent op het 

 wetenschappelijk onderzoek („Doubt is our product‟). Dit betekent dat het 

 ontbreken van consensus ten aanzien van de ondeugdelijkheid van de 

 ICNIRP-limieten geen reden mag zijn voor het uitblijven van 

 beschermende maatregelen, maar dat de controverse er juist aanzet toe 

 moet zijn.  

 

5.  De volksgezondheidsgemeenschap, regelgevers en ook de rechterlijke 

 macht moeten zich bewust zijn van de wijze waarop de industrie 

 wetenschappelijk onderzoek manipuleert en twijfel zaait om de status 

 quo te kunnen handhaven. Deze strategieën werden eerder door de 

 tabaks- en pharmaceutische industrie gebruikt om gevaarlijke produkten 

 op de markt te houden en worden nu ook door de telecom-industrie 

 ingezet.  

 

6. Onweersproken en onweerlegd door appellanten is dat er sprake is van 

 een (schijn van) belangenverstrengeling tussen de KPEMV, de Commissie 

 EMV van de Gezondheidsraad, het ICNIRP en het WHO-EMF-Project met 

 de telecomindustrie. In het belang van gezondheidsbescherming moet 

 deze belangenverstrengeling (en ook de schijn ervan) op grond van
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 wetenschappelijke integriteit en met het oog op een deugdelijke 

 rechtsbescherming zwaar worden meegewogen. 

 

7. De weigering van het KPEMV om de beschikbare zetel voor een 

 vertegenwoordiging van maatschappelijke organisaties in te vullen is 

 illustratief voor het niet adresseren van de maatschappelijke controverse. 

 

8. Onweersproken en onweerlegd door appellanten is dat de meerderheid 

 van de wetenschappelijke gemeenschap, bestaande uit een groep 

 internationale experts op het gebied van EMV en gezondheid, al jarenlang 

 roept om beschermende maatregelen en voorzorg.  

 

9.  Het negeren van deze experts is niet alleen in strijd met definities van de 

 WRR en de Gezondheidsraad ten aanzien van de noodzaak tot voorzorg, 

 maar ook met de Gedragscode wetenschappelijke integriteit en met de 

 EU-jurisprudentie rond het voorzorgbeginsel.  

 

9.  Zolang defactualisatie een rol speelt in het antennebeleid ien de betekenis 

 van de wetenschappelijke controverse wordt ontkend of genegeerd is het 

 onmogelijk om de gezondheidsrisico‟s van draadloze technologie te 

 bepalen.  

 

10. Omdat de wetenschappelijke controverse feitelijk kan worden vastgesteld 

 en de door mij ingebrachte wetenschappelijke inzichten die de 

 veiligheidsclaim ICNIRP-limieten tegenspreken niet door appellanten 

 zijn weerlegd, kan mijn belang niet worden ontkend of afgewezen en is 

 voorzorg noodzakelijk. 
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III. Juiste implementatie ALARA-principe vraagt erkenning 
van mijn belang en bescherming van burgers 
 

166. Zowel in mijn beroepschrift als in dit verweerschrift op hoger beroep heb ik uitgebreid 

laten zien dat voorzorg in het antennebeleid noodzakelijk is. Ook heb ik laten zien dat 

voorzorg niet gebaseerd kan zijn op richtlijnen – zoals de ICNIRP-blootstellingslimieten – 

die omstreden zijn. Daarmee wordt het risico immers in stand gehouden of juist vergroot. 

Deze argumentatie is door geen van beide appellanten weersproken of weerlegd. 

 

167.  Ten onrechte gaan appellanten er vanuit dat in het antennebeleid voorzorg wordt 

toegepast en wel via enerzijds de eerder besproken reductiefactor 50 verbonden aan de 

ICNIRP-blootstellingslimietenen anderzijds via het ALARA-principe (As Low As 

Reasonably Achievable). Zoals ik in hoofdstuk V zal laten zien, biedt de reductiefactor 50 

slechts een schijnveiligheid. In dit hoofdstuk III toon ik daarnaast aan dat ook van een 

juiste implementatie van het ALARA-principe in het antennebeleid tot nu toe geen sprake 

is geweest. En dat bij een juiste toepassing van ALARA burgers zoals ik, die aan 

stralingsbelasting willen ontsnappen, niet langer als belanghebbende kunnen worden 

uitgesloten. 

 

III.I. BEROEP OP HET ALARA-PRINCIPE 

168. Het ALARA-principe als voorzorgbeginsel is vastgelegd in het Antenneconvenant en 

de toepassing van het ALARA-principe in het antennebeleid wordt al jarenlang door de 

Commissie EMV van de Gezondheidsraad aanbevolen. ALARA is afgekort van „As Low As 

Reasonably Achievable‟, zo laag als redelijkerwijs haalbaar. Appellanten beroepen zich in 

hun hoger beroepschrift op (een juiste) toepassing van het ALARA-principe.  

 

169.  De gemeente verwijst daarbij (op pagina 5 van haar hoger beroepschrift) naar de 

aanbeveling van de Gezondheidsraad in zijn rapport van 2 september 2020 om: 

 

„de blootstelling zo laag mogelijk te houden. Dat de blootstelling zo laag mogelijk blijft is afgesproken in 

het Antenneconvenant. Dus ook daar wordt aan voldaan.‟305 

 

170. KPN haalt in overweging 33 (pagina 8) hetzelfde advies van de Gezondheidsraad aan, 

waarbij de Commissie EMV de nieuwste ICNIRP-normen aanbeveelt. Daarbij maakt de 

commissie, aldus KPN, de volgende kanttekening:  

 
„Omdat niet uitgesloten kan worden dat ook blootstelling onder de nieuwste ICNIRP-normen de potentie 

heeft de gezondheid te schaden, adviseert de commissie om voorzorg toe te passen en blootstellingen zo 

laag als redelijkerwijs mogelijk te houden.‟306 

                                                           
305Hoger beroepschrift gemeente, pagina 5. Cursief: WdJ. 
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In overweging 34 oordeelt KPN vervolgens: 

 

„KPN voldoet daarmee aan het advies van de Gezondheidsraad van 2 september 2020, nu KPN 

toepassing heeft gegeven aan de blootstellingslimieten van de ICNIRP en de blootstellingslimieten niet 

zijn overschreden.‟307 

 

171. Appellanten menen dus te voldoen aan het advies van de Gezondheidsraad om de 

blootstellingen – conform het ALARA-principe – „zo laag als redelijkerwijs haalbaar‟  te 

houdendoor de blootstellingslimieten van de ICNIRP te handhaven. Ook in overweging 

57, pagina 13 van haar hoger beroepschrift bevestigt KPN de mening dat in het 

antennebeleid door de overheid als volgt aan toepassing van het voorzorgbeginsel wordt 

voldaan: 

 

(56) „Daarnaast benadrukt KPN, wederom, dat de blootstellingslimieten van de ICNIRP in het recente 

advies van de Gezondheidsraad onverkort worden aanbevolen. Deze blootstellingslimieten van de 

ICNIRP kennen een ruime veiligheidsmarge (te weten: een reductiefactor van 50 om kwetsbare groepen 

te beschermen). 

 

(57) Bovendien volgt uit de jurisprudentie dat de overheid uitvoering geeft aan het voorzorgsbeginsel 

door (i) de ICNIRP-richtlijnen te hanteren; (ii) regelmatig te laten controleren of de daarin genoemde 

limieten niet worden overschreden; (iii) geregeld nieuw onderzoek te laten plaatsvinden naar nieuwe 

inzichten over mogelijk schadelijke gevolgen van elektromagnetische golven en (iv) door (de toezegging) 

daarnaar te (zullen) handelen.308‟ 309 

 

172.  De veronderstelling dat op deze wijze aan het voorzorgbeginsel wordt voldaan is 

echter onjuist. Sterker nog, het als uitgangspunt (blijven) nemen van de omstreden 

ICNIRP-blootstellingslimieten is in strijd met voorzorg, zoals ook zal blijken als we kijken 

naar een juiste implementatie van het ALARA-principe. 

 

173.  Hoewel het juist is dat in het Antenneconvenant is afgesproken dat het antennebeleid 

gebaseerd dient te zijn op het ALARA-principe en de Gezondheidsraad het ALARA-

principe al jarenlang en ook nu weer aanbeveelt, is dit principe nooit juist in het 

antennebeleid geïmplementeerd. Appellanten beroepen zich er dus ten onrechte op dat zij 

voorzorg op basis van ALARA toepassen.  

 

174. Zoals ik in hoofdstuk V verder zal onderbouwendoet de Gezondheidsraad in zijn 

advies „5G en gezondheid‟ twee aanbevelingen die onverenigbaar zijn met elkaar. Hoewel 

de Gezondheidsraad suggereert dat ze ten aanzien van EMV voorzorg aanbeveelt in de 

vorm van het ALARA-principe, is daarvan in concreto geen sprake, omdat ze tegelijk 

adviseert de ICNIRP-limieten als uitgangspunt te blijven nemen. Dit is, gezien de 

wetenschappelijke en maatschappelijke controverse rond deze limieten, juist met voorzorg 

                                                                                                                                                                        
306 Hoger beroepschrift KPN, overweging 33, pagina 8.  
307 Ibidem, overweging 34. 
308 Rb Den Haag 25 mei 2020, ECLl:NL:RBDHA:2020:4461 . 
309 Hoger beroepschrift KPN, overweging 57, pagina 13. 
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in strijd.310 311 Immers, voorzorg baseren op blootstellingslimieten die controversieel zijn, 

vormt een contradictio in terminis.  

 

175. In 2003 noemde het RIVM het ALARA-principe „omstreden‟, omdat ALARA door de 

industrie en andere belanghebbenden, nogal eens vertaald wordt naar „As Large As 

Regulators Allow‟.312 Deze omstredenheid wordt echter, door de publiek-private 

samenwerking die de overheid met de telecomindustrie is aangegaan zonder daarbij enige 

vorm van risico-aansprakelijkheid toe te delen313, door de overheid zelf in de hand 

gewerkt. Daarbij wordt ALARA ten onrechte aan een met de telecom-industrie gedeelde 

veiligheidsclaim ICNIRP-limieten opgehangen.  

 

176. Dat het ALARA-principe, ondanks het al decennialang terugkerende advies van 

de Gezondheidsraad,  nooit deugdelijk in het Nationaal Antennebeleid is 

geïmplementeerd en dat zowel het RIVM als het Ministerie van VWS, ondanks het 

advies van de Gezondheidsraad, in concreto niets hebben gedaan om een juiste 

implementatie van het ALARA-principe te bewerkstelligen, kunnen we afleiden uit 

het ALARA-Handboek „Optimalisation of Radiation Protection - ALARA: A Practical 

Guidebook‟ van het European ALARA-Network (EAN).  

 

III.II. BLOOTSTELLINGEN VOORKOMEN VOORDAT ZE ZICH VOORDOEN 

177. ALARA is volgens het European ALARA-Network (EAN) geen principe dat in 

limieten kan worden vastgelegd.314  Dit betekent dat appellanten er ten onrechte vanuit 

gaan dat zij aan het ALARA-principe voldoen, door (ruim) beneden de ICNIRP-limieten te 

blijven.  

 

178. Volgens het European ALARA-Network (EAN) moet ALARA gezien worden als een 

„gemoedstoestand‟ en niet als een gegeven waarde van blootstelling. 

 

„Volgens ICRP-publicatie 101 (ICRP, 2006) is ALARA een gemoedstoestand, die zich altijd afvraagt 

of het beste is gedaan in de heersende omstandigheden. Het vereist een toekomstgericht iteratief315 

proces om blootstellingen te voorkomenvoordat ze zich voordoen. Het is continu, rekening houdend met 

feedback-ervaring en technische en sociaal-economische ontwikkelingen. Het vereist zowel 

                                                           
310‘Als vuistregel zou kunnen gelden dat er sprake is van enige plausibiliteit als ten minste enkele erkende experts op het 
betreffende vakgebied zich zorgen maken over de dreiging.’ Gezondheidsraad (2008). Voorzorg met rede. Pagina 17. 
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2008/09/26/voorzorg-met-rede. 
311‘Ambigue risico’s dienen zich aan waar wetenschappelijke en maatschappelijke controverses over risico’s bestaan.’ Bij ambigue 
risico’s is voorzorg noodzakelijk, aldus de WRR. Aangezien de ICNIRP-limieten controversieel zijn, kan deze voorzorg niet tegelijk 
ook op deze imieten gebaseerd zijn. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2008). Onzekere veiligheid. 
Verantwoordelijkheid rond fysieke veiligheid, pagina 121.  
312 RIVM (2003). Nuchter omgaan met risico’s. Milieu- en Natuurplan (MNP). RIVM rapport 2510701047/2003, pagina 35.  
313 Aansprakelijkheid toedelen heeft een preventief effect. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2008). Onzekere 
veiligheid. Verantwoordelijkheden rond fysieke veiligheid, p. 59. Zie ook hoofdstuk 18 van de ‘Nadere toelichting en 
onderbouwing’ bij mijn beroepschrift.  
314European ALARA Network (2019). Optimalisation of Radiation Protection - ALARA: A Practical Guidebook. Pagina 11. Vertaling 
citaat: WdJ. Cursief: WdJ. https://www.eu-
alara.net/images/stories/EANdocuments/Publications/EAN_ALARA_Book_oct_2019V2.pdf.  
315 Herhalend. 

https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2008/09/26/voorzorg-met-rede
https://www.eu-alara.net/images/stories/EANdocuments/Publications/EAN_ALARA_Book_oct_2019V2.pdf
https://www.eu-alara.net/images/stories/EANdocuments/Publications/EAN_ALARA_Book_oct_2019V2.pdf
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kwalitatieve als kwantitatieve oordelen. ALARA is dus een middelenverbintenis316 en geen 

resultaatsverplichting, in de zin dat het resultaat van ALARA afhangt van processen, procedures en 

oordelen en geen gegeven waarde van blootstelling is.‟317 

 

179.  Dat betekent dat ALARA niet uitsluitend gebaseerd kan zijn op vastlegging en 

handhaving van blootstellingslimieten zoals van de ICNIRP. ALARA is immers continu en 

vraagt om een voortdurende alertheid ten aanzien van onzekerheden, de toekomst en de 

terugkerende vraag of het beste is gedaan in de heersende omstandigheden. Daarbij richt 

ze zich op het voorkomen van blootstellingen voordat ze zich voordoen. Uiteraard is het zonder 

keuzevrijheid (dat wil zeggen dwingend) opleggen van stralingsbelasting 24/7, ook aan 

burgers die daar expliciet tegen zijn, hiermee volkomen in strijd.  

 

180.  Een veiligheidsclaim gebaseerd op de INCIRP-blootstellingslimieten schept de 

schijnzekerheid dat (massale) blootstelling onder de limieten geen kwaad kan en maakt 

dat het proces „om blootstellingen te voorkomen voordat ze zich voordoen‟ en de 

noodzaak tot het verzamelen van „feedback-ervaring‟, inherent aan een „toekomstgericht 

iteratief proces‟, uit het oog wordt verloren en zelfs onmogelijk wordt gemaakt.  

 

181. Volgens de EAN moeten bevoegde autoriteiten daarentegen 

 
„geschikte methodologieën vaststellen en toepassen voor de verificatie van de implementatie 

van ALARA en aanbevelingen doen en indien nodig handhavingsmaatregelen nemen, 

rekening houdend met het feit dat ALARA een middelenverbintenis is. Met betrekking tot de 

relatie met het publiek dienen zij transparante informatie te verstrekken en ook de publieke 

betrokkenheid bij de besluitvormingsprocessen te vergemakkelijken.‟318 

 

182. Blootstellingen voorkomen voordat ze zich voordoen betekent dat ALARA zich niet 

uitsluitend mag richten op de hoogte van de blootstelling. Immers, als uitsluitend de hoogte 

van de blootstelling als uitgangspunt wordt genomen, wordt er impliciet vanuit gegaan 

dat blootstelling aan stralingsbelasting een gegeven is, wat in strijd is met ALARA. Maar 

er zijn nog meer redenen om niet uitsluitend van de hoogte van de blootstelling uit te 

gaan.  

 

III.III. ALARA OOK GERICHT OP AANTAL BLOOTGESTELDEN EN 

WAARSCHIJNLIJKHEID MOGELIJKE BLOOTSTELLING 

183. Zoals vastgesteld wordt in de huidige, onjuiste toepassing van ALARA uitsluitend 

uitgegaan van een „zo laag als redelijkerwijs haalbaar‟ houden van de hoogte van de 

blootstelling. Echter, ALARA richt zich volgens het EAN niet slechts op de omvang van de 

                                                           
316Bij een inspanningsverbintenis (of middelenverbintenis) verbindt de schuldenaar zich ertoe de nodige inspanningen te zullen 
leveren met het oog op het bereiken van het gewenste, maar niet gegarandeerde resultaat. https://www.wanted.law/nl/Most-
Wanted/Wanted-Wiki/Wiki/Id/23391/Resultaatsverbintenis-versus-inspanningsverbintenis.  
317 European ALARA Network (2019). Optimalisation of Radiation Protection - ALARA: A Practical Guidebook. Pagina 11. Vertaling 
citaat: WdJ. Cursief: WdJ. https://www.eu-
alara.net/images/stories/EANdocuments/Publications/EAN_ALARA_Book_oct_2019V2.pdf. 
318 Ibidem, pagina 22 – 23. 

https://www.wanted.law/nl/Most-Wanted/Wanted-Wiki/Wiki/Id/23391/Resultaatsverbintenis-versus-inspanningsverbintenis
https://www.wanted.law/nl/Most-Wanted/Wanted-Wiki/Wiki/Id/23391/Resultaatsverbintenis-versus-inspanningsverbintenis
https://www.eu-alara.net/images/stories/EANdocuments/Publications/EAN_ALARA_Book_oct_2019V2.pdf
https://www.eu-alara.net/images/stories/EANdocuments/Publications/EAN_ALARA_Book_oct_2019V2.pdf
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doses, maar ook op het aantal blootgestelden en de waarschijnlijkheid van mogelijke 

blootstelling.  

 
„Het ALARA-proces is in wezen een methodologie voor het identificeren, evalueren en selecteren 

van stralingsbeschermingsmaatregelen om de omvang van individuele doses, het aantal blootgestelde 

mensen en de waarschijnlijkheid van mogelijke blootstelling van werknemers, het publiek en patiënten te 

verminderen tot een niveau dat “as low as reasonably achievable” (zo laag als redelijkerwijs haalbaar) is 

(ALARA).‟319 

 

„De ALARA-synthese moet de beschrijving bevatten van de geselecteerde beschermingsactie(s) en 

de manier om deze te implementeren, evenals het plan voor de follow-up van deze implementatie, 

het verzamelen van feedback-ervaringen en het evaluatieproces dat zal worden ondernomen om de 

efficiëntie van de actie(s) te beoordelen.‟320 

 

184.  Met andere woorden, niet alleen moet bij toepassing van ALARA (1) de 

stralingsbelasting, maar ook (2) het aantal blootgestelde mensen en (3) de waarschijnlijkheid 

van mogelijke blootstelling„zo laag als redelijkerwijs haalbaar‟ zijn. Dit betekent dat het 

streven naar een landelijke dekking mobiel bereik, waarbij burgers zonder enige vorm van 

onderscheid of geïnformeerde toestemming (informed consent) en zonder keuzevrijheid 

(dat wil zeggen dwingend) 24/7 stralingsbelasting krijgen opgelegd, in strijd is met een 

juiste toepassing van ALARA als voorzorgprincipe.  

 

185. Volgens de ALARA-richtlijnen van de EAN bevat de „ALARA-synthese‟ tenminste: 

 

a) een beschrijving van geselecteerde beschermingsacties; 

b) een beschrijving van hoe deze worden geïmplementeerd; 

c) een plan voor de follow-up van deze implementatie; 

d) een plan voor het verzamelen van feedback-ervaringen; 

e) een plan voor het evaluatieproces om de efficiëntie van de actie(s) te beoordelen. 

 

186. Alleen al in het „verzamelen van feedback-ervaringen‟ faalt de overheid te enigermale.  

Het negeren van de inhoud van ingezonden brieven, inspraakreacties, zienswijzen, 

bezwaarschriften en reacties op internetconsultaties van burgers, belangenorganisaties en 

gemeenten die met gezondheidsbezwaren komen, is volkomen in strijd met een juiste 

implementatie van het ALARA-principe. Het (opvolgen van het) advies van het 

Kennisplatform EMV om tegenover burgers die met gezondheidsargumenten komen 

„begrip te tonen, maar niet in te gaan op de aangedragen argumenten‟321 kenmerkt een 

cultuur die lijnrecht staat tegenover wat de EAN een „ALARA-cultuur‟ noemt (zie ook 

III.V. hierna), waarin feedback-ervaringen worden verzameld om de efficiëntie van 

beschermingsacties te kunnen beoordelen.  

 

                                                           
319 Ibidem, pagina 11. Cursief: WdJ.  
320 Ibidem, pagina 21. 
321 Zie ook A. Voorgeschiedenis en feiten. 
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III.IV. VERGUNNINGSVRIJE ANTENNES EN LANDELIJKE DEKKING MOBIEL BEREIK IN 

STRIJD MET ALARA-PRINCIPE 

187. In mijn beroepschrift heb ik uitgebreid onderbouwd waarom het „Besluit 

bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken‟ uit 2002 op basis 

van verschillende gronden als onrechtmatig dient te worden afgewezen.322 Daarbij ben ik 

hier nog voorbij gegaan aan de onverenigbaarheid van dit besluit met een deugdelijke 

implementatie van ALARA.  

 

188. Figuur 3.1 geeft een schematische weergave van het ALARA-proces volgens het EAN. 

In dit schema zien we dat bij het uitsluitend vaststellen en handhaven van 

blootstellingslimieten en de daarmee verbonden basisrestricties geen sprake kan zijn van 

het toepassen van ALARA. Een ALARA-synthese met een „beschrijving van geselecteerde 

beschermingsactie(s) en de manier om deze te implementeren, evenals het plan voor de follow-up 

van deze implementatie, het verzamelen van feedback-ervaringen en het evaluatieproces dat zal 

worden ondernomen om de efficiëntie van de actie(s) te beoordelen‟ maakt bijvoorbeeld geen 

onderdeel uit van de op de ICNIRP –blootstellingslimieten gebaseerde veiligheidsclaim.  

 

 

 
Figuur 3.1. Schema van het ALARA-proces. European ALARA-Network (EAN)323 

 

 

189. Omdat bij de plaatsing van vergunningsvrije antenne-installaties geen enkele 

terugkoppeling plaatsvindt met de blootgestelden en hun feedback-ervaringen niet 

worden verzameld en verwerkt, wordt de mogelijkheid van belangrijke input voor 

beschermingsacties en evaluatie hiervan niet benut en kan er geen sprake zijn van een 

                                                           
322 Zie mijn beroepschrift, ‘Nadere toelichting en onderbouwing’, hoofdstuk 18. Besluit bouwvergunningsvrije en licht-
bouwvergunningplichtige bouwwerken in strijd met kabinetsnota Nationaal Antennebeleid. 
323 European ALARA Network (2019). Optimalisation of Radiation Protection - ALARA: A Practical Guidebook. Pagina 15. 
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juiste implementatie van ALARA. 

 

190. Het „zo laag als redelijkerwijs haalbaar‟ houden van het aantal blootgestelden en een „zo 

laag als redelijkerwijs haalbaar‟ houden van de waarschijnlijkheid van de mogelijke 

blootstelling kan niet samengaan met een landelijke dekking mobiel bereik. Dat betekent 

dat landelijke dekking mobiel bereik ook niet kan samengaan met een juiste implementatie 

van het ALARA-principe. ALARA ten aanzien van het aantal blootgestelden impliceert dat 

er tenminste burgers zijn die niet worden blootgesteld. ALARA ten aanzien van de 

waarschijnlijkheid van de mogelijke blootstelling, impliceert dat er tenminste een mogelijkheid 

moet zijn of moet worden gecreëerd van de waarschijnlijkheid vanniet-blootgesteld worden. 

 

191. Zowel het plaatsen van vergunningsvrije antennes als het streven naar landelijke 

dekking mobiel bereik 24/7, zonder enige terughoudendheid naar het aantal 

blootgestelden en naar de waarschijnlijkheid van de mogelijke blootstelling, staat 

diametraal tegenover een juiste implementatie van het ALARA-principe. Aangezien het 

ALARA-principe in het Antenneconvenant bindend is vastgelegd, is hier sprake van 

schending van een juridisch bindende afspraak en van een ernstig conflicterende 

beleidsvoering die dringend om een oplossing vraagt.  

 
 

III.V.  ALARA-CULTUUR ONDER ALLE BETROKKENEN 

192.  Een succesvolleimplementatie van ALARA vraagt om een ALARA-cultuur onderalle 

betrokkenen. Deze cultuur wordt gekenmerkt door een risicobewustzijn en door een kritische 

houding die continu streeft naar vermindering en preventie van blootstelling aan artificiële 

straling. Een dergelijke houding wordt dus niet alleen van de industrie, maar ook van de 

landelijke en lokale autoriteiten gevraagd, tot en met het blootgestelde en het van RF-EMV 

gebruik makende publiek.  

 

193. Een aan het ALARA-principe verbonden ALARA-cultuur is volgens de EAN alleen 

mogelijk als er sprake is van transparante informatie en een cultuur waarin ALARA wordt 

aangemoedigd. Daarbij moeten alle betrokken personen zich terdege bewust zijn van hun rol 

en plichten als het gaat om stralingsbescherming en daarnaar handelen. Een effectieve 

implementatie van ALARA zorgt ervoor dat feedback-ervaringen uit het publieke domein 

op adequate wijze verzameld en verwerkt (kunnen) worden.324 325 

 

                                                           
324 Ibidem, pagina 21.  
325Tot op heden heeft de Nederlandse overheid geweigerd om een algmeen meldpunt in te stellen voor burgers die hun 
gezondheidsklachten toeschrijven aan blootstelling aan antenne-installaties en andere draadloze technologie. De GGD heeft wel 
een procedure / richtlijn voor de eigen medewerkers, waarin wordt beschreven hoe kan worden omgegaan met mensen die de 
GGD hierover bellen. In deze richtlijn wordt het personeel geadviseerd om de beller te antwoorden in termen van SOLK-klachten 
(Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten). Als de beller daar geen genoegen mee neemt en blijft volhouden dat 
straling de oorzaak is, kan eventueel verwezen worden naar de informatielijn van de Stichting EHS. De overheid geeft geen 
subsidie of andere vorm van financiële ondersteuning voor deze informatielijn. 
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194.  Het ALARA-proces vormt een intensief identificatie-, evaluatie- en selectieproces van 

beschermende acties, waarbij ook de blootgestelde personen als belanghebbende 

betrokken moeten worden326. De bestuursrechter in Arnhem heeft een dergelijke 

noodzakelijkheid met zijn vonnis van 18 december 2020 goed begrepen.327 328 

 

195.  De stichting Stop5GNL betoogde in het kort geding van 25 mei 2020 tegen de Staat 

dat de overheid het ALARA-principe negeert. In overweging 4.30 van de 

voorzieningenrechter lezen we:  

 

„Het is juist dat de Gezondheidsraad heeft opgeroepen het zogenoemde ALARA-principe (As Low 

As Reasonably Achievable) toe te passen, dat wil zeggen dat de blootstelling aan 

elektromagnetische golven zo laag moet worden gehouden als redelijkerwijs mogelijk is. Het 

standpunt van Stop5GNL dat de Staat dit advies negeert, is onjuist, want het ALARA-principe is 

vastgelegd in (artikel 6 lid 1 van) het Antenneconvenant.‟329 

 

Als het ALARA-principe echter uitsluitend gehanteerd wordt binnen een ongefundeerde 

veiligheidsclaim ICNIRP-limieten, dan wordt het principe niet juist toegepast en is het 

standpunt van de stichting Stop5GNL, dat de Staat het ALARA-beginsel negeert in de 

betekenis van „niet (juist) toepast‟, gegrond.  

 

III.VI. BINDENDE VASTLEGGING ICNIRP-LIMIETEN IN STRIJD MET ALARA EN 

OMGEVINGSWET 

196. In haar hoger beroepschrift beroept KPN zich op het voornemen van de landelijke 

overheid (op initiatief van het Ministerie van EZK) om de ICNIRP-limieten landelijk vast 

te leggen. In overweging 41, pagina 10 van het hoger beroepschriftlezen we: 

 
„Na 2020 vindt naar verwachting een verdichting piaats van de mobiele telecomnetwerken in verband 

met de in het algemeen toenemende behoefte aan connectiviteit. Met het vaststellen van Landelijke 

regels is beoogd de verdere uitrol van mobiele netwerken zo goed mogelijk te faciliteren binnen 

duidelijke kaders voor volksgezondheid, leefmilieu en veiligheid. Dit zorgt voor zekerheid bij burgers 

dat de radiofrequente elektromagnetische velden binnen de Iimieten blijven, ook als er meerdere 

antennes zijn of komen in hun directe omgeving. Verder wordt voorkomen dat eventueel een 

lappendeken zou kunnen ontstaan van verschillende decentrale regels die afwijken van de Iimieten uit 

de nieuwste richtlijnen. Door de overheid is ervoor gekozen om de Landelijke regels vast te stellen 

krachtens de Telecommunicatiewet en op te nemen in het Frequentiebesluit 2013.‟330 

 

197. Bindende vastleggen van de ICNIRP-limieten gaat echter in tegen het ALARA-

principe en daarmee in tegen het voor partijen eveneens bindende Antenne-convenant. In 

                                                           
326 European ALARA Network (2019). Optimalisation of Radiation Protection - ALARA: A Practical Guidebook.Pagina 13. 
327 ECLI:NL:RBGEL:2020:6699. Overweging 4.3.  
328 Hieraan gelieerd (gevoegde zitting): ECLI:NL:RBGEL:2020:6702, conclusie 8, onder verwijzing (in overweging 4.2.) naar 
uitspraak ECLI:NL:RBGEL:2020:6699 (overweging 4.4). 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:6702&showbutton=true. 
329 ECLI:NL:RBDHA:2020:4461. Overweging 4.30. 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:4461.  
330 Hoger beroepschrift KPN, overweging 41, pagina 10. 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:6702&showbutton=true
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:4461


Verweerschrift W.J. de Jong - RvS 202100651/1/R4 

81 / 465 
 

haar internetconsultatie „Conceptvoorstel wijziging Frequentiebesluit 2013‟331 erkent (oud) 

staatssecretaris Mona Keijzer dat op grond van de Omgevingswet lokale overheden, 

zolang de ICNIRP-limieten niet zijn vastgelegd, hun eigen blootstellingslimieten tegen 

elektromagnetische velden kunnen vaststellen:  

 

„Voor de inwerkingtreding van dit wijzigingsbesluit konden gemeenten in het kader van deze 

vergunningsplicht in beginsel ook eigen limieten stellen ter bescherming tegen elektromagnetische 

velden.‟332 

 

Hoewel de (voormalige) staatssecretaris EZK hier in de verleden tijd spreekt, alsof het 

wijzigingsbesluit al van kracht is, is dit niet het geval333 en kan KPN zich niet bij voorbaat 

op een landelijke vastlegging van de ICNIRP-limieten beroepen. Zoals ik zal laten zien is 

het „Conceptvoorstel wijziging Frequentiebesluit 2013‟ onrechtmatig omdat het in strijd is 

met het ALARA-principe en derhalve in strijd met het voor alle partijen bindende 

Antenneconvenant. 

 

198. Zolang het „Conceptvoorstel wijziging Frequentiebesluit 2013‟ niet van kracht is, 

vallen elektromagnetische velden onder de Omgevingswet, waardoor de mogelijkheden 

tot publieksparticipatie en het verzamelen en verwerken van feedback-ervaringen van de 

blootgestelde burgers conform het voorzorgbeginsel en het ALARA-principe 

probleemloos kan worden gewaarborgd. Ook (demissionair) staatssecretaris EZK Mona 

Keijzer erkent dat elektromagnetische velden in beginsel onder de reikwijdte van de 

Omgevingswet vallen, die gaat „over de fysieke leefomgeving en over activiteiten die gevolgen 

hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving.‟334 

 

199. Daar komt bij dat de Omgevingswet ruimte laat voor lokale toepassing van het 

voorzorgbeginsel ten aanzien van niet-genormeerde gezondheidsrisico‟s en de 

aangetoonde niet-thermische biologische effecten van RF-EMV zijn duidelijk niet 

genormeerd door de ICNIRP (zie hoofdstuk V).  

 

200. Het voorzorgbeginsel en het ALARA-principe (implementatie ALARA-cultuur) 

kunnen onder de nieuwe Omgevingswet prima worden toegepast, omdat lokale 

overheden middels burgerparticipatie de feedback-ervaringen kunnen verzamelen om, 

conform ook het advies van de WRR, de „problemen en onzekerheden te articuleren en 

publiek te maken‟.Ter rechtvaardiging van haar „Conceptvoorstel wijziging 

Frequentiebesluit‟ beroept (oud) staatssecretaris Mona Keijzer zich echter op artikel 1.4 

van de Omgevingswet: 

 

                                                           
Concept-consultatieversie 20 november 2020:‘Besluit tot wijziging van het Frequentiebesluit 2013 in verband met het vaststellen 
van landelijke regels ter bescherming van de volksgezondheid tegen de elektromagnetische velden die het gevolg zijn van het 
gebruik van frequentieruimte’.https://www.internetconsultatie.nl/emvbesluit 
332 Ibidem. Nota van toelichting. 5. Verhouding tot nationale wetgeving. 
333 Frequentiebesluit 2013. https://wetten.overheid.nl/BWBR0032895/2020-03-01.  
334 Ibidem. 5.1. Wabo en Besluit omgevingsrecht. 

https://www.internetconsultatie.nl/emvbesluit
https://wetten.overheid.nl/BWBR0032895/2020-03-01
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„In artikel 1.4 van de Omgevingswet335 is (…) bepaald dat de Omgevingswet terugtreedt als een 

specifieke wet voorziet in een uitputtende regeling op het gebied van de fysieke leefomgeving. Met dit 

wijzigingsbesluit is een dergelijke uitputtende regeling beoogd. Dit betekent dat decentrale overheden 

als provincies, gemeenten en waterschappen, ten aanzien van elektromagnetische velden, geen 

afwijkende of aanvullende voorschriften zullen kunnen stellen krachtens de Omgevingswet.‟336 

 

201.  De „uitputtende regeling‟ die mevrouw Keijzer hier voor ogen heeft is echter illusoir 

en bovendien een gevaarlijke veronderstelling. Een landelijke vastlegging van de INCIRP-

blootstellingslimieten gaat namelijk voorbij aan: 

 

1) de wetenschappelijke en maatschappelijke controverse rond deze limieten, die – 

omdat ze onderwerp zijn van de wetenschappelijke controverse en derhalve 

ambigue– niet geschikt zijn om gezondheidsbescherming op te baseren. Dit 

betekent dat landelijke vastlegging van deze limieten, vanwege de alternatieve 

wetenschappelijke inzichten die de veiligheidsclaim van de ICNIRP-limieten 

tegenspreken en die conform de wetenschappelijke integriteit meegewogen 

zouden moeten worden, onmogelijk beschouwd kan worden als een „uitputtende 

regeling‟ met betrekking tot het gezondheidsvraagstuk rond RF-EMV; 

 

2) de wijze waarop de drie doelgroepen in de kabinetsnota Nationaal 

Antennebeleid337 zijn geformuleerd namelijk: a) burgers; b) mede-overheden en c) 

exploitanten van antennes voor draadloze netwerken. In deze formulering is niet 

alleen de zekerheid afgegeven dat „de gezondheid, het leefmilieu en de veiligheid op 

geen enkele wijze in gevaar kunnen komen‟, maar hebben mede-overheden en 

exploitanten ook ieder hun eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze 

bescherming338;  

 

3) de waarborg tot preventieve en repressieve toetsing zoals in de nota Nationaal 

Antennebeleid tegenover lokale overheden afgegeven339. Een waarborg die 

                                                           
335 Artikel 1.4 Ow. (verhouding tot andere wetgeving) Deze wet is niet van toepassing op onderwerpen met betrekking tot de 
fysieke leefomgeving of onderdelen daarvan, die bij of krachtens een andere wet uitputtend zijn geregeld, tenzij uit de 
bepalingen van deze wet anders blijkt. https://www.commissiemer.nl/documenten/00000351.pdf.  
336 Ibidem. 5.2. Omgevingswet.  
337 Deze nota wordt nog steeds als leidend beschouwd bij het plaatsten van antenne-installaties. 
https://www.antennebureau.nl/documenten/beleidsnotas/2018/januari/26/nationaal-antennebeleid-2000. 
338‘Het Nationaal Antennebeleid richt zich primair op de volgende doelgroepen: a)  burgers, die enerzijds gebruik willen maken 
van de nieuwe mogelijkheden van draadloze communicatie, maar anderzijds de zekerheid moeten hebben dat hun gezondheid, 
leefmilieu en veiligheid daarmee niet in het geding komen; b) de mede-overheden (gemeenten en provincies), die de primaire 
zorg dragen voor het beschermen van de gezondheid, het leefmilieu en de veiligheid van de burgers op hun grondgebied; c) de 
exploitanten van antennes voor draadloze netwerken (de "operators"), die op een zorgvuldige manier aan de wensen van hun 
netwerkgebruikers moeten voldoen, zodat de gezondheid, het leefmilieu en de veiligheid op geen enkele wijze in gevaar kunnen 
komen.’Kabinetsnota Nationaal Antennebeleid, pagina 4. 
https://www.antennebureau.nl/documenten/beleidsnotas/2018/januari/26/nationaal-antennebeleid-2000. 
339 Om ervoor te zorgen dat mede-overheden daadwerkelijkheid de mogelijkheid behouden om in het antennebeleid ‘de 
primaire zorg te dragen voor het beschermen van de gezondheid, het leefmilieu en de veiligheid van de burgers op hun 
grondgebied’ wordt in de kabinetsnota Nationaal Antennebeleid de mogelijkheid tot preventieve en repressieve toetsing 
gewaarborgd, ook bij vergunningsvrije antennes < 5 meter. Op pagina 4 van de nota lezen we: ‘Dit beleid zal er in belangrijke 
mate toe bijdragen dat de huidige onduidelijkheden en belemmeringen bij het plaatsen van kleine antennes worden 
weggenomen. Daardoor kan de gewenste snelheid bij het plaatsen van antennes voor met name mobiele communicatie worden 
bereikt, terwijl tegelijkertijd de mogelijkheid tot preventieve en repressieve toetsing door de mede-overheden in voldoende mate 
gewaarborgd blijft.’ 

https://www.commissiemer.nl/documenten/00000351.pdf
https://www.antennebureau.nl/documenten/beleidsnotas/2018/januari/26/nationaal-antennebeleid-2000
https://www.antennebureau.nl/documenten/beleidsnotas/2018/januari/26/nationaal-antennebeleid-2000
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onmogelijk  samen kan gaan met een dwingend aan lokale overheden en burgers 

opleggen van (omstreden) blootstellingslimieten; 

 

4) de niet door de ICNIRP genormeerde risico‟s van aangetoonde niet-thermische, 

biologische effecten, op grond waarvan het voorzorgbeginsel dient te worden 

toegepast (zie hoofdstuk V); 

 

5) een juiste implementatie van het ALARA-principe (zoals onderbouwd in het 

onderhavige hoofdstuk).  

 

202. Daar waar 1 t/m 4 in de voorgaande overweging voorwaardelijk zijn voor een juiste 

implementatie van het ALARA-principe (5), gaat het „Conceptvoorstel wijziging 

Frequentiebesluit 2013‟ hier volledig aan voorbij doordat in het dwingend opleggen van 

de ICNIRP-blootstellingslimietenmede-overheden „geen afwijkingen of aanvullende 

voorschriften zullen kunnen stellen‟.340 

 

203. Met andere woorden, door het landelijk opleggen van de ICNIRP-limieten, is er in het 

lokale antennebeleid niet alleen geen mogelijkheid tot implementatie van het ALARA-principe 

(het „zo laag als redelijkerwijs haalbaar‟ is houden van niet alleen de hoogte van de 

blootstelling, maar ook het aantal blootgestelden en de waarschijnlijkheid van de 

mogelijke blootstelling), ook is er geen enkele mogelijkheid om ten aanzien van 

stralingsrisico‟s de doelstellingen van de Omgevingswet vorm te geven. Dit terwijl 

draadloze technologie door het RIVM is gecategoriseerd als een „risico-veroorzakende 

activiteit‟341 die „ziekte‟ kan veroorzaken342 en het gebruik van elektromagnetische velden 

dus bij uitstek een milieu-activiteit is die gevolgen heeft of kan hebben voor de fysieke 

leefomgeving. Zeker op de lange termijn.343 

 

204.  Een dergelijke „verticale politiek‟ gaat ook dwars in tegen het advies van de WRR om 

bij onzekere veiligheid voorzorg voorop te stellen.  
 

„Voorzorg vooropstellen houdt ook in dat onderkend wordt dat publieke belangen op het terrein van 

fysieke veiligheid niet alleen door de overheid behartigd kunnen worden. Op een kennisintensief terrein 

als de zorg voor fysieke veiligheid, waar bovendien onzekerheden een belangrijke rol spelen, kan de 

overheid niet meer pretenderen de alwetende centrale actor te zijn die in detail van tevoren kan bepalen hoe 

                                                           
340‘Door middel van dit besluit zijn (…), krachtens de Telecommunicatiewet, landelijke regels gesteld ter bescherming van de 
volksgezondheid tegen elektromagnetische velden die het gevolg zijn van gebruik van frequentieruimte. Deze regels zijn 
uitputtend en hebben voorrang op eventuele limieten die gemeenten in het kader van de hiervoor beschreven vergunningplicht 
stellen. Eventuele limieten die afwijken zijn onverbindend wegens strijd met hoger recht. Daarnaast betekent dit dat er geen 
ruimte is voor decentrale overheden om middels posterieure verordeningen afwijkende of aanvullende regels vast te 
stellen.’Kabinetsnota Nationaal Antennebeleid, pagina 4. 
https://www.antennebureau.nl/documenten/beleidsnotas/2018/januari/26/nationaal-antennebeleid-2000. 
341RIVM (2014), Gezondheid en veiligheid in de Omgevingswet. Doelen, normen en afwegingen bij de kwaliteit van de 
leefomgeving. (Hoofdrapport), p. 61.  
342RIVM. J.M. Roels et al.. (2018). Bewust Omgaan met Veiligheid: doelen en effectmaten in het risico- en veiligheidsbeleid. RIVM 
Rapport 2018-0029, pagina 18. 
343 In de ‘Nadere toelichting en onderbouwing’ bij mijn beroepschrift, hoofdstuk 11.2 (Valse veiligheidsclaim onhoudbaar voor 
bepalen belang burgers) heb ik laten zien dat de risico’s voor de lange termijn nietdoor het RIVM in het risicobeheer worden 
meegenomen.  

https://www.antennebureau.nl/documenten/beleidsnotas/2018/januari/26/nationaal-antennebeleid-2000
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verantwoordelijkheden het beste vormgegeven kunnen worden, en moet zij dat ook niet willen 

ambiëren. Haar verantwoordelijkheid bestaat voor een groot deel uit het op een adequate manier 

regelen dat in de samenleving verantwoordelijkheden genomen worden. Voorzorg houdt dan ook zeker 

niet in dat besluitvorming over zaken die fysieke veiligheid betreffen primair langs de weg van 

“verticale politiek” moet plaatsvinden en dat de overheid meer taken krijgt. Wel impliceert het dat de 

politiek de taak op zich neemt te zorgen dat de voorwaarden waaronder horizontale beleidsvorming 

plaatsvindt vertrouwen wekken en dat publieke belangen daarbij adequaat worden geborgd.‟344 

 

Het mag duidelijk zijn dat een landelijke vastlegging van de ICNIRP-

blootstellingslimieten en het daarbij onmogelijk maken van een horizontale politiek, 

lijnrecht staat tegenover een adequate borging van publieke belangen.  

 

205.  En terwijl de gemeente zich in haar antennebeleid voegt naar de verticale politiek van 

de landelijke overheid en ten aanzien van de landelijke blootstellingslimieten stelt „Het is 

niet aan ons om zelfstandig af te wijken van dergelijke normen en andere conclusies te trekken‟ 

(hoger beroepschrift gemeente, pagina 6), gaat ze volkomen voorbij aan haar lokale 

verantwoordelijkheid die haar op grond van een juiste implementatie van het ALARA-

principe en het daarbij behorende risicobewustzijn gegeven is.   

 

206. Het dwingend, dat wil zeggen zonder keuzevrijheid24/7 opleggen van 

stralingsbelasting, ook aan burgers die dat persé niet willen, is dus niet alleen onethisch, 

maar ook in strijd met ALARA, dat zoals vastgesteld,niet alleen vraagt om het „zo laag als 

redelijkerwijs haalbaar‟ houden van de hoogte van de blootstelling, maar ook van het 

aantalblootgestelden en de waarschijnlijkheid van de mogelijke blootstelling. Aangezien ik bij 

plaatsing van een antennemast aan de Dennenweg in Haarlo 24/7 zal worden blootgesteld 

aan RF-EMV, kan mijn belang op grond van een juiste toepassing van het ALARA-

principe dan ook niet worden onkend of afgewezen. 

 

207. Een juiste toepassing van het ALARA-principe vraagt niet alleen om erkenning van 

mijn belang, maar bevestigt ook het recht van alleburgers die daarvoor willen kiezen, om 

van een gedwongen, massale en continue blootstelling (beperking aantal blootgestelde 

burgers en waarschijnlijkheid van de mogelijke blootstelling) te worden bevrijd.  

  

                                                           
344Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2008). Onzekere veiligheid. Verantwoordelijkheden rond fysieke veiligheid, 
pagina 186.Cursief: WdJ.  
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CONCLUSIES BEROEP OP HET ALARA-PRINCIPE (Overweging 168  t/m 176) 

 

1.  Hoewel toepassing van het ALARA-principe („As Low As 

 Reasonably Achievable‟) niet het geding is door de vastlegging van dit 

 principe in het Antenneconvenant, is ALARA door de overheid nooit op 

 een juiste wijze in het antennebeleid geïmplementeerd. 

 

2.  Omdat het Antenneconvenant juridisch bindend is voor alle partijen 

 (Rijk, Vereniging Nederlandse Gemeenten en telecomindustrie), betekent 

 dit dat juridisch bindende afspraken over voorzorg niet door partijen 

 worden nagekomen. 

 

3. Het is dan ook ten onrechtedat appellanten zich in hun hoger 

 beroepschriftop een juiste toepassing van het ALARA-principe beroepen. 

 

 

CONCLUSIES BLOOTSTELLINGEN VOORKOMEN VOORDAT ZE ZICH 

VOORDOEN (Overweging 177 t/m 182)  

 

4.  Het ALARA-principe kan niet in limieten worden vastgelegd. 

 

5.  ALARA richt zich op het voorkomen van blootstellingen voordat ze zich 

 voordoen. Dit betekent dat een landelijke dekking mobiel bereik met een 

 dwingend opgelegde stralingsbelasting 24/7 in strijd is met het ALARA-

 principe.  

 

 

CONCLUSIES ALARA OOK GERICHT OP AANTAL BLOOTGESTELDEN EN 

WAARSCHIJNLIJKHEID MOGELIJKE BLOOTSTELLING (Overweging 183 t/m 

186) 

 

6.  Een juiste implementatie van het ALARA-principe vraagt om het „zo laag 

 als redelijkerwijs haalbaar‟ houden van niet alleen de hoogte van de 

 stralingsbelasting, maar ook van het aantal blootgestelden en de 

 waarschijnlijkheid van de mogelijke blootstelling. Ook dit is onverenigbaar 

 met een landelijke dekking mobiel bereik en een dwingend aan burgers 

 opgelegde stralingsbelasting 24/7.  
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7. De ALARA-richtlijnen vragen tenminste om:  

  

a) een beschrijving van geselecteerde beschermingsacties; 

b) een beschrijving van hoe deze worden geïmplementeerd; 

c) een plan voor de follow-up van deze implementatie; 

d) een plan voor het verzamelen van feedback-ervaringen; 

e) een plan voor het evaluatieproces om de efficiëntie van de actie(s) te 

beoordelen. 

 

Deze acties zijn niet in het antennebeleid geïmplementeerd en het niet 

verwerken van feedback-ervaringen van burgers, zoals sinds 2017 het 

geval is in deze zaak, is in strijd met ALARA.  

 

 

CONCLUSIE VERGUNNINGSVRIJE ANTENNES EN LANDELIJKE DEKKING 

MOBIEL BEREIK IN STRIJD MET ALARA-PRINCIPE (Overweging 187 t/m 191) 

 

8.  Vergunningsvrjie antenne-installaties en het daarmee zonder 

 keuzevrijheid dwingend opleggen van stralingsbelasting aan alle burgers 

 24/7, uitsluitend om gebruik te kunnen maken van draadloze technologie, 

 staat diametraal tegenover een juiste implementatie van het ALARA-

 principe.  

 

 

CONCLUSIE ALARA-CULTUUR ONDER ALLE BETROKKENEN (Overweging 

192 t/m 195) 

 

9.  Bij een juiste implementatie van het ALARA-principe, waarbij gesproken 

 wordt van een ALARA-cultuur en risicobewustzijn wordt aangemoedigd, 

 dienen alle blootgestelden te worden betrokken.  

 

10. Bij een juiste toepassing van het ALARA-principe kunnen blootgestelde 

 burgers niet van belanghebbendheid worden uitgesloten. 

 

 

CONCLUSIES BINDENDE VASTLEGGING ICNIRP-LIMIETEN IN STRIJD 

MET ALARA EN OMGEVINGSWET (Overweging 196 t/m 207) 

 

11. Wettelijke vastlegging van de ICNIRP-limieten is in strijd met: 
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 a)  de Kabinetsnota Nationaal Antennebeleid; 

 b) de doelstellingen van de Omgevingswet; 

 c) een juiste toepassing van het ALARA-principe, omdat het 

  principe niet alleen niet in limieten kan worden vastgelegd, maar 

  ook onmogelijkjuist kan worden geïmplementeerd bij een  

  dwingend opleggen van blootstellingslimieten. 

 

12.  Een juiste implementatie van het ALARA-principe bevestigt het recht van 

 burgers om van een gedwongen blootstelling 24/7 te worden bevrijd.  
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IV. 5G-technologie – versluiering bekende en onbekende 
risico’s  
 

208. Onweersproken en onweerlegd door appellanten is dat de zendmast in Haarlo ook 

bedoeld is om het 5G-netwerk te faciliteren.  

 

209. Dat dit het geval is (en dat de gemeente zich hierin – zonder kritische kanttekeningen 

bij de mogelijke gezondheidsrisico‟s – volledig voegt naar KPN) werd in een gesprek van 

7 maart 2018 tussen de toenmalige wethouder Ruimtelijke Ordening Patricia Hoytink en 

Haarlo‟s Belang bevestigd: 

 

„De wethouder erkent wel dat zij zich baseert op de expertise van KPN en daarin ook geen concessies 

wil doen. KPN is uiteindelijk toch de partij die een investering doet en het is haar recht om daar een zo 

hoog mogelijk rendement uit te halen. Daarnaast heeft KPN aangegeven dat met het oog op 

toekomstige 5G-verbindingen zendmasten niet te ver uit elkaar kunnen staan om een goede doorgifte te 

garanderen.‟345 

 

210. Omdat deze uitspraak, zoals ook aangehaald in mijn beroepschrift, onweerlegd en 

onweersproken is gebleven door appellanten, is het onjuist om de te verwachten 

veldsterkte op mijn perceel te baseren op metingen van uitsluitend voorgaande generaties 

internet, maar dienen de te verwachten blootstellingen en de daarmee samenhangende 

risico‟s van het nieuwe netwerk te worden meegewogen. Immers, de veldsterktes zullen 

bij 5G, gezien de grotere hoeveelheid energie die nodig is om voldoende bereik voor 

tenminste 100 keer meer data en zo‟n 100 keer meer snelheid te waarborgen, waarbij een 

grote hoeveelheid smallcells en 5G „smart‟ gebruiksapparatuur (tenminste 1.000.000 per 

vierkante kilometer346) moet worden gefaciliteerd, sowieso aanzienlijk hoger komen te 

liggen. 

 

211. In dit hoofdstuk laat ik zien hoe de risico‟s van 5G worden versluierd en waarom oude 

(reeds vastgestelde) en nieuwe (nog onbekende) risico‟s dringend moeten worden 

meegewogen als het gaat om gezondheidsbescherming van burgers.  

 

IV.I. VELDSTERKTE < 1 V/M OP MIJN PERCEEL NIET AANNEMELIJK 

212. Onder de kop „Geen verhoogde gezondheidsrisico‟s‟ op pagina 4 van haar hoger 

beroepschrift, schrijft de gemeente: 

 

„Niet in geschil is dat de veldsterkte ter plaatse van de woningen van mevrouw De Jong, de heer Abbas 

                                                           
345 Nieuwsbericht Haarlo’s Belang, P.M. Visser, d.d.  15 maart 2018. https://www.haarlosbelang.nl/2018/03/15/gesprek-
wethouder-vergunningstraject-antennemast/ 
346 Ssemboga AR en Restrepo J (2018) 5G. Session 5: The economic impact of 5G – Ensure regulation and keep pace of innovation. 
Presentatie ITU (Internationale Telecommunicatie Unie). https://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-
Market/Documents/Events2018/RED-AFR_BF/Ses5.0_5G_Ssemboga.pdf.  

https://www.haarlosbelang.nl/2018/03/15/gesprek-wethouder-vergunningstraject-antennemast/
https://www.haarlosbelang.nl/2018/03/15/gesprek-wethouder-vergunningstraject-antennemast/
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Documents/Events2018/RED-AFR_BF/Ses5.0_5G_Ssemboga.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Documents/Events2018/RED-AFR_BF/Ses5.0_5G_Ssemboga.pdf
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en mevrouw Van Donselaar ver onder de blootstellingslimieten liggen. Onweersproken is door ons 

aangevoerd en onderbouwd dat de veldsterkte op een afstand van 328 meter van de antennemast 1 V/m 

bedraagt (of beter: zal bedragen na het plaatsen van de antennes).‟347 

 

213. Ik wijs de Afdeling erop dat hiermee het vonnis van de bestuursrechter van 18 

december 2020, waarin wordt geoordeeld dat gezondheidsrisico‟s bij blootstellingen < 1 V/m niet 

kunnen worden uitgesloten348, niet door de gemeente wordt weersproken of weerlegd. 

 

214. In plaats van het vonnis te weerleggen, herhaalt appellant dat de te verwachten 

veldsterkte op mijn perceel „na het plaatsen van de antennes‟ minder zal zijn dan 1 V/m. 

Deze claim is echter, de geplande uitrol van 5G indachtig, niet erg valide en een suggestie 

(of zelfs garantie) in die richting door de gemeente is om verschillende redenen niet 

houdbaar. Dit heeft te maken met het feit dat: 

 

I. rapporten van het Agentschap Telecom, met vergelijkbare situaties als in Haarlo, 

nu al (terwijl 5G nog niet is uitgerold) andere, hogere waarden laten zien; 

 

II. de antennemast, belangrijker nog, ook bedoeld is voor 5G-antennes, (5G 

macrocells) die een paraplufunctie zullen vormen voor 5G smallcells met een 

onvoorspelbaar grote stralingsdichtheid;  

 

III. de gemeente volkomen voorbij gaat aan de toename van RF-EMV emitterende 

„slimme‟ gebruiksapparatuur (met een potentieel van tenminste 1.000.000 

apparaten per vierkante kilometer349) die dynamisch verbonden zullen zijn met de 

zich uitbreidende antenne-installaties;  

 

IV. een versoepeling van de grenswaarden in de nieuwe richtlijnen van de ICNIRP uit 

2020, toestaat dat de veldsterkte voor bepaalde frequenties bij lokale blootstelling 

mogen oplopen tot maar liefst 122 V/m, wat een verdubbeling inhoudt van de 

maximaal toegestane veldsterkte in de richtlijnen uit 1998 (een grenswaarde die 

volgens 255 experts op het gebied van EMV en gezondheid overigens al veel te 

hoog was350 351). Deze verdubbeling van de veldsterkte betekent een 

verviervoudiging van de vermogensdichtheid (W/m2) ofwel een 

verviervoudiging van de energie die tenminste thermische effecten kan 

veroorzaken; 

                                                           
347 Hoger beroepschrift gemeente pagina 4. Cursief: WdJ.  
348 ECLI:RBGEL:2020:6699. ‘Naar het oordeel van de rechtbank is het, alle argumenten, onder verwijzing naar wetenschappelijke 
literatuur, overziend, niet uitgesloten dat ook bij een veldsterkte die lager is dan 1 V/m, en dus ook in het geval van eiseres, 
sprake is van verhoogde gezondheidsrisico’s. De rechtbank merkt eiseres daarom aan als belanghebbende. Het beroep is 
gegrond.’ https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:6699.  
349 Ssemboga AR en Restrepo J (2018) 5G. Session 5: The economic impact of 5G – Ensure regulation and keep pace of innovation. 
Presentatie ITU (Internationale Telecommunicatie Unie). https://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-
Market/Documents/Events2018/RED-AFR_BF/Ses5.0_5G_Ssemboga.pdf.  
350 The Environment and Cancer Research Foundation. https://www.environmentandcancer.com/letter-to-simonetta-
sommaruga-07-01-2020-english/.  
351 https://emfscientist.org.  

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:6699
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Documents/Events2018/RED-AFR_BF/Ses5.0_5G_Ssemboga.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Documents/Events2018/RED-AFR_BF/Ses5.0_5G_Ssemboga.pdf
https://www.environmentandcancer.com/letter-to-simonetta-sommaruga-07-01-2020-english/
https://www.environmentandcancer.com/letter-to-simonetta-sommaruga-07-01-2020-english/
https://emfscientist.org/
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V. de gemeente na vergunningverlening geen enkele invloed meer kan uitoefenen 

(preventief noch repressief) op de antennes die vergunningsvrij, ook door andere 

telecom-providers aan de antennemast worden opgehangen en dus ook geen 

enkele garantie kan afgeven voor de te verwachten groeiende stralingsbelasting 

op mijn perceel en in mijn directe leefomgeving en de daarmee samenhangende 

toenemende gezondheidsrisico‟s. Dit terwijl de beoordeling van de blootstelling 

bij de invoering van 5G als „gecompliceerd en onzeker‟ moet worden beschouwd.352 

In feite tekent de gemeente een blanco cheque en kunnen daarmee in de toekomst 

onbelemmerd nieuwe generaties internet vergunningsvrij worden uitgerold, zelfs 

met technologie die nog moet worden ontwikkeld en waarvan de 

gezondheidsrisico‟s dus niet zijn vastgesteld; 

 

VI. de gemeente voorbij gaat aan het feit dat nu op andere plaatsen, waar de 

veldsterkte onder de 1 V/m blijft, al extreme gezondheidsklachten worden 

gemeld. Zelf begin ik klachten te krijgen bij blootstellingen > 15 μW/m2 

(microwatt per m2) gelijk aan 0,08 V/m.  

 

IV.I.I. PARAMETERS EN METINGEN LOSSER NIET KARAKTERISTIEK VOOR HAARLO 

215. In haar hoger beroepschrift schrijft de gemeente op pagina 3:  

 

„Wij zijn van oordeel dat van een verhoogd gezondheidsrisico als gevolg van stralingseffecten van de 

antennemast in dit geval geen sprake is, dan wel dat deze zodanig gering/beperkt zijn dat niet kan 

worden gesproken over gevolgen van enige betekenis. Dit lichten we hierna toe. 

 

Als gezegd is, gezien de afstand tussen de woningen en de antennemast, van verhoogde 

gezondheidsrisico‟s als gevolg van stralingseffecten geen sprake. Een veldonderzoek in Losser, bij een 

vergelijkbare antennemast, laat zien dat op een afstand van 328 meter het aantal V/m 1 bedraagt. Dit 

neemt verder af naarmate de afstand groter wordt. Hiermee wordt ruimschoots onder de 

blootstellingslimieten gebleven. (…)‟353 

 

216. Uit het vonnis van de bestuursrechter in Arnhem volgt echter dat ook bij blootstellingen 

< 1 V/m gezondheidsrisico‟s niet kunnen worden uitgesloten. De blootstellingslimieten van de 

ICNIRP beschermen uitsluitend tegen korte termijn thermische effecten en laten mogelijke 

schade door biologische niet-thermische effecten, die ook bij blootstellingen < 1 V/m 

plaatsvinden, buiten beschouwing. Ook lange termijn effecten worden onvoldoende door 

de ICNIRP gekend. 

 

217. Nogmaals, aangezien het vonnis van de bestuursrechter in Arnhem luidt dat 

verhoogde gezondheidsrisico‟s bij blootstellingen < 1 V/m niet uitgesloten zijn, kan het 

vonnis niet als weersproken of weerlegd worden beschouwd, door een herhaalde poging 

                                                           
352 European Parliamentary Research Service / EPRS (2021). Health Impact of 5G. Study: Panel for the Future of Science and 
Technology. Scientific Foresight Unit (STOA) PE 690.012 – July 2021. Pagina 3. 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf.  
353 Hoger beroepschrift gemeente, pagina 3.  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf
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van appellant om aan te tonen dat de veldsterkte op mijn perceel na plaatsing van de 

antennemast kleiner zal zijn dan 1 V/m, waarbij door appellant ook vrijwel alle door mij 

in mijn beroepschrift ingebrachte gronden worden genegeerd.  

 

218. Wat de metingen in Losser betreft verwijs ik naar het verweerschrift van 10 mei 2021 

(uw referentie 2021 00729/1/R4) van Abbas en Van Donselaar, waarin zij, aan de hand 

van een vergelijking met metingen in Hoogersmilde, laten zien dat de 

veldsterktemetingen in Losser niet karakteristiek zijn voor de situatie in Haarlo (zie figuur 

4.1). Met andere woorden, de extrapolatie naar 5G is onvoldoende uitgewerkt, omdat de 

paraplu-functie die de antennemast zal hebben om 5G-smallcells te faciliteren, niet is 

meegenomen.354  

 

 
 

Figuur 4.1. Parameters en metingen Losser en Hoogersmilde in vergelijking met situatie in  
Haarlo. 355 Opmerking WdJ: Veldsterkte max. bij 5G kan niet worden bepaald.356 
 
 
 

219. Figuur 4.2. laat overigens duidelijk het verschil in situatie zien als het gaat om Losser 

in vergelijking tot Haarlo. De bovenste afbeelding (Haarlo) toont een gebied tussen de 

geplande zendmast en mijn woning dat overwegend uit open veld bestaat. Het 

tussengebied tussen het meetpunt en de mast in Losser bestaat voornamelijk uit hoge 

bomen die volop in het blad staan. Bomen vormen obstakels die het frequentiebereik 

afzwakken. 

 

                                                           
354 Bovendien is er ten aanzien van nieuwe 5G-technologieën (Massive MIMO en Massive MIMO Beamforming) vanwege het 
adaptieve karakter van de antenne-installaties, geen internationaal erkende meetmethode voorhanden. 
355 Overgenomen uit Verweerschrift Abbas en Van Donselaar 10 mei 2021 (uw referentie 2021 00729/1/R4), pagina 2. 
356 Ibidem.  
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Figuur 4.2. Grote verschil in situatie Haarlo en Losser. De hoge bomen tussen het meetpunt en de mast in Losser 
zullen het signaal verzwakken, waardoor de afstand van het meetpunt naar de mast niet representatief is voor 
de situatie in Haarlo. 

 
 

220. Zoals ik zal laten zien zijn er echter nog andere, meer dwingende redenen waarom de 

meetrapporten van zowel Losser als Hoogersmilde (nu van 3 en 4 jaar oud), niet als 

uitgangspunt genomen kunnen worden voor de te verwachten blootstelling anno 2022 - 

2023 na in gebruikname van de antennemast in Haarlo. En dit heeft alles te maken met het 

toenemende dataverkeer en de niet te loochenen paraplufunctie die de in Haarlo geplande  

antennemast binnen afzienbare tijd zal gaan vervullen ten aanzien van het nieuwe 5G-

netwerk. De metingen in Losser en Hoogersmilde zijn metingen zonder 5G. 5G komt daar 
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nog eens bovenop en de veldsterkte zal minimaal verdubbeld worden.  

 

IV.I.II. PARAPLUFUNCTIE 5G-ANTENNES (4- EN 5G MACROCELLS) MAG NIET WORDEN 

GENEGEERD 

221. Niet in geschil is dat de antennemast aan de Dennenweg te Haarlo bedoeld is voor 

site-sharing, waarbij antennes van ook andere telecom-operators vergunningsvrij aan de 

mast kunnen en (bij ongewijzigd beleid) zullen worden opgehangen.  

 

222. Voor de uitrol van 5G zijn, om de zogenaamde 5G smallcells te kunnen inzetten en het 

Internet of Things (IoT) te kunnen faciliteren, macrocells nodig, 5G-antenne-installaties die 

vanaf een antennemast of andere hoge positie, als een paraplu over de smallcells heen 

hangen357. Smallcells zijn kleine antenne-installaties die vergunningsvrij aan de bestaande 

infrastructuur (zoals lantaarnpalen, bushokjes, stoplichten, putdeksels et cetera) kunnen 

worden opgehangen en die dicht op de bebouwing en dicht op elkaar (op naar schatting 

elke 100 meter) dienen te worden geplaatst om het 5G-netwerk te kunnen laten 

functioneren.  

 

 

 
 
Figuur 4.3. Small cells per km2 2015-2025, voorspelling volgens Small Cell Forum (SCF)358 op basis van een 
enquête onder 50 mobiele operators wereldwijd.359  
 

223. Daar waar problemen worden verwacht om het netwerk dekkend te krijgen, zullen 

zogenaamde streetmacro‟s een extra laag vormen om de verbinding tussen de 5G-macro-

antenne en smallcell te verbeteren.360 Het Small Cell Forum (SCF) spreekt over „ultra-dense 

                                                           
357 ECLI:NL:RVS:2018:3979, overweging 10.1.  
358 https://scf.io/en/documents/050_-_Small_cells_market_status_report_February_2018.php.  
359 Stratix (2019). Smallcells and massive MIMO, een verkenning (deskresearch). Pagina 27. 
https://www.agentschaptelecom.nl/documenten/rapporten/2019/05/09/small-cells-en-massive-mimo-antennes. 
360 Ibidem, pagina 26. 

https://scf.io/en/documents/050_-_Small_cells_market_status_report_February_2018.php
https://www.agentschaptelecom.nl/documenten/rapporten/2019/05/09/small-cells-en-massive-mimo-antennes
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5G‟ op grote locaties zoals vervoersknooppunten en stadions.361 

 

224. Aangezien het de bedoeling is om 5G landelijk dekkend uit te rollen, ligt het voor de 

hand dat (binnen afzienbare tijd) ook aan de antennemast in Haarlo (vergunningsvrij) 5G-

macrocells zullen worden opgehangen en dat in het verlengde daarvan, dicht op de 

bebouwing dus ook dicht op mijn perceel, smallcells zullen worden geplaatst. Overigens 

kunnen ook 4G-macrocells het 5G-netwerk faciliteren. 

 

225. In het verweerschrift van Abbas en Van Donselaar van 10 mei 2021 wordt erop 

gewezen dat de hoogte van de veldsterkte geregeld wordt via het zendvermogen van de 

antennes en dat het zendvermogen als parameter in het door de gemeente aangehaalde 

meetrapport ontbreekt.  

 

„Opmerkelijk is dit, omdat juist de veldsterkte lineair afhankelijk is van het zendvermogen (bijlage 44).‟  

 

„Het zendvermogen van de antenne bepaalt de sterkte van het veldsterkte-signaal. Volgens de fysica is 

de veldsterkte recht evenredig met het zendvermogen (bijlage 44). Dus bij een verdubbeling van het 

zendvermogen zal de veldsterkte ook verdubbelen. Op deze manier kan men de veldsterkte regelen.‟362 

 

„Men kan het “zendvermogen” en de “veldsterkte” vergelijken met de volumeknop (zendvermogen) 

van de radio om de geluidsterkte (veldsterkte) van de speakers te regelen. Als iemand je een jaar later 

vraagt dezelfde radio (of een identieke radio elders) weer even hard aan te zetten als de eerste keer, dan 

is dit onmogelijk als je niet weet waar de volumeknop destijds op gestaan heeft. Zo ook met de 

veldsterkte: die krijg je alleen maar gelijk aan de vorige meting als je precies weet wat het 

zendvermogen bij de vorige meting was.  

 

Vreemd is het daarom, dat in de meetrapporten van het Agentschap Telecom de parameter het 

“zendvermogen” bijna altijd ontbreekt, wat de reproduceerbaarheid onmogelijk maakt. Het 

zendvermogen (en daarmee de veldsterkte) is technisch gezien goed te regelen met behulp van een 

computer-regelsysteem en dit zal ook noodzakelijk zijn om variërende en/of hogere 

netwerkbelastingen aan te kunnen. Dit impliceert dat de meting in Losser louter een momentopname is en 

niets garandeert over de veldsterkte op andere tijdstippen na de beëindiging van de metingen.‟ 363 

 

226. Er is – bij ongewijzigd antennebeleid – geen enkele reden om niet aan te nemen dat de 

telecomproviders gebruik zullen maken van de maximaal toegestane veldsterkte (ruim 

boven de 1 V/m) als de voor het 5G-netwerk vereiste datasnelheden een hoge 

netwerkbelasting en meer zendvermogen vragen. Met uiteraard een toenemende 

veldsterkte op mijn perceel die, hoewel in uiteindelijke hoogte onvoorspelbaar, gezien de 

enorme toename aan antenne-installaties nu al te voorzien is. Volgens Abbas en Van 

Donselaar moeten voor 5G, voor de noodzakelijk hogere data-snelheden, zowel de 

frequentie als de veldsterkte worden verhoogd.364  

 

                                                           
361 SCF (2021). SCF Market Forecast. Issue date: 28 June 2021 Version: 050.10.5. Pagina 19.  Small Cell Forum Releases (scf.io) 
362 Verweerschrift Abbas en Van Donselaar 10 mei 2021 (uw referentie 2021 00729/1/R4), pagina 2 – 3. 
363 Ibidem, pagina 3. Cursief: WdJ.  
364 In strijd met de wetenschappelijke controverse en onzekerheid rond de gezondheidsrisico’s van RF-EMV, is de maximaal 
toegestane grenswaarde in de nieuwe ICNIRP-richlijnen verhoogd tot aan een verdubbeling van een aantal hogere frequenties 
(van 61 V/m naar 122 V/m), wat tegemoet komt aan de noodzaak om voor 5G hogere veldsterkes toe te staan. 

https://scf.io/en/documents/050_-_Small_cells_market_status_report_February_2018.php
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„4G, 5G en hogere technologieën zullen gaan werken op hogere frequenties (tot 2,6 GHz; 3,5 GHz en de 

20-40 GHz365) met grotere zendvermogens (dus hogere veldsterktes) dan nu de GSM900, UMTS en de 

LTE (allen net onder de 1 GHz366). Om hogere datasnelheden te willen halen, moet men zowel de 

frequentie als de veldsterkte verhogen. (…) Dat impliceert, dat bij 4G en nog sterker bij 5G, de 

veldsterktes significant hoger zullen zijn dan nu bij GSM900, UMTS en LTE het geval is. (…).‟367 

 

227. Om meer data te kunnen versturen en een nog onvoorziene toenemende hoeveelheid 

5G-gebruikersapparatuur (Internet of Things) te kunnen faciliteren, is dus meer 

zendvermogen (van macro- en smallcells) nodig. En aangezien meer vermogen 

rechtevenredig is aan een hogere veldsterkte, zal de nabije toekomst geen enkele waarborg 

geven voor de hoogte van de veldsterkte op mijn perceel en in mijn woning. Op de 

suggestie dat bij 5G, vanwege de op de gebruiker gerichte databundels, niet-gebruikers 

minder zullen worden blootgesteld dan bij eerdere generaties internet. 

 

228. Op basis van het voorgaande en zoals verder onderbouwd in dit hoofdstuk, moet dus 

worden vastgesteld dat met het plaatsen van de zendmast aan de Dennenweg in Haarlo, 

een beweging in gang wordt gezet naar meer en meer dichtheid van het netwerk, met 

meer en meer data, wat weer meer en meer vermogen vraagt en dus meer en meer 

veldsterkte / vermogensdichtheid genereert. Een beroep op een veldsterkte van 1 V/m bij 

de bepaling van mijn belang is dan ook, gezien de te verwachten ontwikkelingen, onjuist 

en biedt, mede vanwege de aangetoonde niet-thermische biologische effecten waarmee de 

ICNIRP-limieten geen rekening houden (zie hoofdstuk V), geen garantie voor 

gezondheidsbescherming en geen enkele zekerheid voor de (nabije) toekomst.  

 

229. Van weerlegging van het vonnis van de bestuursrechter in Arnhem, dat 

gezondheidsrisico‟s bij blootstellingen < 1 V/m niet kunnen worden uitgesloten368 is dan 

ook geen sprake.  

 

IV.I.III. ONGEBREIDELDE TOENAME VAN DYNAMISCH MET MACRO- EN SMALLCELLS 

VERBONDEN EHF-EMV (EXTREEM HOGE FREQUENTIES)-EMITTERENDE 

GEBRUIKSAPPARATUUR 

230. De zendmast aan de Dennenweg te Haarlo faciliteert met 5G macrocells369, die 

vergunningsvrij door providers kunnen worden bijgeplaatst (site-sharing), een ongekend 

dicht netwerk met een nog onbekende stralingsdichtheid. Plaatsing van de zendmast in 

                                                           
365 Veiling 3,5 GHz frequentieband in 2022. Daarna volgt nog de 26 GHz frequentieband. 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/invoering-5g/veiling-frequenties-voor-5g.  
366 Dit is feitelijk onjuist, aangezien 1000 MHz = 1 GHz. In Nederland wordt voor 4G gebruik gemaakt van 800MHz, 900MHz, 
1800MHz (dus 1,8 GHz), 2100MHz (dus 2,1 GHz) en 2600MHz (dus 2,6 GHz). Voor 5G is dit vooralsnog 700MHz en 1800MHz, 
(https://antennekaart.nl/page/frequencies), maar dit wordt uigebreid met de hogere 3,5 en de 26 GHz-frequentieband. 
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/invoering-5g/veiling-frequenties-voor-5g). Millimetergolven van 
de 60 GHz frequentieband worden momenteel vergunningsvrij in gebruik genomen voor WiGig, een naar 5G geupgrade WiFi. 
Vanaf 3 Gigaherz wordt er gesproken van super high frequencies (SHF) en vanaf 30 Gigaherz van Extremely High Frequencies 
(EHF) ofwel millimetergolven (MMW). https://nl.wikipedia.org/wiki/Extremely_high_frequency.  
367 Verweerschrift Abbas en Van Donselaar 10 mei 2021 (uw referentie 2021 00729/1/R4), pagina 4.  
368 ECLI:NL:RBGEL:2020:6699. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:6699.  
369 Ook 4G-antennes kunnen als macrocells het 5G-netwerk faciliteren. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/invoering-5g/veiling-frequenties-voor-5g
https://antennekaart.nl/page/frequencies
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/invoering-5g/veiling-frequenties-voor-5g
https://nl.wikipedia.org/wiki/Extremely_high_frequency
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:6699
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Haarlo, geeft dus het startsein voor de uitrol van 5G, zoals dat op vele plaatsen in 

Nederland momenteel vergunningsvrij wordt uitgerold. 5G-macrocells vormen een 

paraplufunctie voor 5G-smallcells, met pakweg op elke tweede lantaarnpaal een antenne-

installatie. Daarbij zullen de antenne-installaties (5G macro- en smallcells) „dynamische 

antennes‟ zijn (uplinks en downlinks) die tenminste 1.000.000 miljoen apparaten per km2 

moeten gaan faciliteren.370  

 

231. De zendmast zal dus verbonden worden met „een bredere architectuur‟ van talrijke 

smallcells. „Dat geldt vooral buitenshuis‟, aldus het SCF371. Met andere woorden, deze 

smallcells zullen vooral de openbare ruimten gaan belasten waar ik gebruik van maak.  

 

 

 

Figuur 4.4. Verwachte tijdschema‟s opbouw vRAN-architectuur (virtualized Radio Access Network)  
in te voeren in een smallcell netwerk (% van exploitanten).372 Dit nieuwe netwerk zal – naast de al 
bestaande en met 5G breiden „dekkingslaag‟, de openbare ruimten gaan belasten waar ik gebruik van 
maak.   
 

 

232. Figuur 4.4, uit het rapport „SCF Market Forecast‟ (2021) geeft de verwachte tijdschema‟s 

weer voor de opbouw van het smallcell netwerk, de zogenaamde vRAN-architectuur 

(virtualized Radio Access Network). Daarmee moet een grootschalige uitrol van een 

veelheid aan kleine antenne-installaties dicht op de bebouwing verwacht worden, wat dus 

van invloed is op de stralingsbelasting in mijn woning, op mijn perceel en in mijn 

leefmilieu. 

 

                                                           
370 Ssemboga AR en Restrepo J (2018) 5G. Session 5: The economic impact of 5G – Ensure regulation and keep pace of innovation. 
Presentatie ITU (Internationale Telecommunicatie Unie). https://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-
Market/Documents/Events2018/RED-AFR_BF/Ses5.0_5G_Ssemboga.pdf. . 
371 SCF (2021). SCF Market Forecast. Issue date: 28 June 2021 Version: 050.10.5. Pagina 22.  Small Cell Forum Releases (scf.io). 
372 Ibidem, pagina 17.  

https://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Documents/Events2018/RED-AFR_BF/Ses5.0_5G_Ssemboga.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Documents/Events2018/RED-AFR_BF/Ses5.0_5G_Ssemboga.pdf
https://scf.io/en/documents/050_-_Small_cells_market_status_report_February_2018.php
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233. Omdat 5G ten opzichte van eerdere generaties internet gebruik maakt van hogere 

Gigaherz-frequenties met een geringer bereik (ultra hoge frequenties of UHF-EMV en 

extreem hoge frequenties of EHF-EMV, dat wil zeggen millimetergolven), zijn nieuwe 

technologieën ontwikkelt die voor grote versterkingen in de vorm van databundels 

kunnen zorgen. Deze databundels zijn „adaptief‟, dat wil zeggen dat ze zich niet alleen in 

vermogen, maar ook in richting en frequentie aanpassen aan de patronen van het 

dataverkeer.  

 

„Een adaptieve antenne is een type slimme antenne. Het is "slim" omdat het de traditionele antenne 

verbetert door op een gegeven moment verkeerspatronen aan te passen om de signaalsterkte en 

kwaliteit te verhogen. Om de frequentie en het kanaalgebruik aan te passen, gebruikt de adaptieve 

antenne meerdere antennes en een algoritme om de sterkte van de verzonden en ontvangen signalen te 

maximaliseren, terwijl interferentie wordt geëlimineerd of op zijn minst wordt verminderd.‟373 

 

234. Blootstellingen aan adaptieve antennes zijn niet meetbaar volgens het gebruikelijke 

meetprotocol, omdat ze zich aanpassen in richting en frequentie afhankelijk van de vraag 

en daarmee onvoorspelbaar zijn. Databundels worden rechtstreeks op gebruiksapparatuur 

gericht, wat echter niet betekent dat niet-gebruikers niet door deze databundels kunnen en 

zullen worden getroffen (of bij de uitrol van 5G minder zullen worden blootgesteld dan 

tot nu toe het geval is). Sterker nog, gezien het potentiëel van het 5G-netwerk tot het 

faciliteren van 1.000.000 apparaten per km2 en de uit smallcells op te bouwen vRAN-

architectuur (vitualized Radio Access Network) om dit mogelijk te maken, zal de 

dynamische aard van de verbindingen van apparaten met 5G-antenne-installaties het ook 

voor niet-gebruikers onmogelijk maken om aan de hiervoor gebruikte stralingsbundels te 

ontsnappen. Stralingsbundels of de nog krachtiger „beams‟ uit beamforming ontlopen zal, 

doordat ze zich kriskras door de omgeving bewegen, niet mogelijk zijn.  

 

235. Dit betekent dat de toename van „smart‟, dat wil zeggen dynamisch met macro- en 

smallcells verbonden RF-EMV emitterende gebruiksapparatuur die het Internet of Things 

(IoT) moeten gaan vormgeven, het natuurlijke elektromagnetische milieu in mijn 

leefomgeving en woning onvermijdelijk verder zal vervuilen. Omdat de antennemast en 

de 4G- of 5G-antennes (macrocells) deze ontwikkeling mede mogelijk maken, kan 

vergunningverlening van de antennemast in Haarlo hier niet los van worden gezien en 

dienen ook de risico‟s van deze zich uitbreidende elektromagnetische vervuiling van mijn 

leefmilieu te worden meegewogen bij de bepaling van mijn belang.  

 

IV.I.IV. NIEUWE GRENSWAARDEN ICNIRP-RICHTLIJNEN 2020 MOGEN OPLOPEN TOT 

122 V/M 

236. In zijn hoger beroepschrift schrijft KPN in overweging 32, pagina 8:  

 

„In het voorliggende geval heeft het College een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een 

antennemast waarmee frequenties worden ingezet tussen het frequentiebereik tussen de 700 MHz tot 

                                                           
373 https://www.netinbag.com/nl/technology/what-is-an-adaptive-antenna.html. Vertaling: Google Translate. 

https://www.netinbag.com/nl/technology/what-is-an-adaptive-antenna.html
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en met 2.100 MHz. Daarmee is sprake van de zogenoemde “lagere frequentiebanden" voor 5G waar de 

Gezondheidsraad in haar advies van 2 september 2020 naar refereert en waarover de Gezondheidsraad 

concludeert dat deze frequenties niet hebben geleid tot bewezen gezondheidsschade.‟374 

 

237. In hoofdstuk VI zal ik uitgebreid laten zien waarom de zeer aanvechtbare stelling dat 

er geen bewijs is van schade, niet mag worden geduid als „bewijs van geen schade‟.375 De 

uitspraak van KPN zou de Afdeling kunnen misleiden over de reële en aangetoonde 

gezondheidsrisico‟s, ook bij de hier genoemde „lagere frequentiebanden‟.376 Kijken we 

naar het rapport „5G en gezondheid‟ van de Gezondheidsraad, dan zien we dat 

bijvoorbeeld 71 % van de door de Commissie EMV van de Gezondheidsraad beoordeelde 

studies op het gebied van oxidatieve stress 377 een ongunstig effect / verhoogd risico 

hebben aangetoond door blootstelling aan RF-EMV. De risico‟s van een verhoogde 

oxidatieve stress omvatten een groot aantal (zo niet alle) met RF-EMV geassocieerde 

aandoeningen en ziekten (zoals kanker, neurodegeneratieve ziekten zoals Alzheimer en 

ALS, hartfalen, vruchtbaarheidsproblemen, vroeggeboorten, oog- en gehooraandoeningen 

etcetera).  

 

238. Daarnaast zal ik onder V.VIII. laten zien dat de ICNIRP-limieten, ondanks de al 

decennialang bestaande wetenschappelijke controverse378 en het groeiende bewijs van 

potentiële en reële schade ruim onder de eerder door de ICNIRP in 1998 vastgestelde 

grenswaarden, haar limieten niet heeft aangescherpt, maar door een wijziging van de 

blootstellingsparameter379 juist heeft versoepeld. Zelfs zodanig dat voor een breed 

spectrum aan frequenties de „local exposure‟380 van maximaal 61 V/m (10 W/m2) verder 

                                                           
374 Hoger beroepschrift KPN, overweging 32 pagina 8. 
375 NRC-Handelsblad. Omgaan met onbewezen gevaren, 13 april 2013. https://www.nrc.nl/nieuws/2013/04/13/omgaan-met-
onbewezen-gevaren-12642982-a1184652. Dr. David Gee: ‘De Nederlandse Gezondheidsraad heeft hierover steeds een heel 
conservatief standpunt ingenomen. In 2002 kwam de raad in zijn eerste rapport tot de conclusie: er is geen bewijs voor schade 
voor tumoren in het hoofd, bij kinderen noch volwassenen. In datzelfde jaar concludeerde de Britse National Radiological 
Protection Board over hetzelfde onderwerp: er is héél weinig bewijs voor veiligheid, er is géén uitvoerig onderzoek gedaan voor 
een voldoende lange periode om te concluderen dat het veilig is. Dus de Nederlanders begingen een wetenschappelijke misdaad 
door te stellen: “No evidence of harm equals evidence of no harm." (Geen bewijs voor schade betekent bewijs voor geen schade.)’ 
David Gee is onbezoldigd econoom en adviseur voor wetenschap, beleid en ‘emerging issues’ bij het Europees milieuagentschap 
(European Environmen Agency, EEA) in Kopenhagen. Hij was projectleider van twee ‘Late lessons’-publicaties van het EEA, 
waaronder de publicatie ‘Late lessons from early warnings: the precautionary principle 1896 – 2000’, te downloaden via: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.418.1171&rep=rep1&type=pdf.  
376 Aangezien 1.000 MHz gelijk is aan 1 Gigaherz, spreken we bij 2.100 MHz nog altijd over 2,1 GHz en daarmee over ultrahoge 
frequenties (UHF). Bovendien zij opgemerkt dat de 700 MHz frequentieband niet eerder algemeen in gebruik is genomen en dat 
uit onderzoek blijkt dat celweefsel op verschillende manieren op verschillende frequenties reageert. 
377 Publicaties over de relatie met een verhoogde oxidatieve stress in de frequentiegebieden 700 – 2200 MHz: 69 % van de 
studies (22 van de 32) laat een ongunstig effect, verhoogd risico zien. Publicaties over de relatie met oxidatieve stress in de 
frequentiegebieden 2,2 – 5,0 GHz: 80 % van de studies (8 van de 10) laat een ongunstig effect, verhoogd risico zien. In het totaal 
van de studies laat dus 71 % (30 van de 42) studies een ongunstig effect, verhoogd risico zien als het gaat om een verhoogde 
oxidatieve stress.  
Achtergronddocument 5G en gezondheid, pagina 64 – 69.  
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid. 
In hoofdstuk VI zal ik laten zien dat oxidatieve stress het werkingsmechanisme is achter een groot aantal (zo niet alle) met RF-
EMV geassocieerde aandoeningen en ziekten. Op het feit dat hier sprake is van dierstudies, kom ik in hoofdstuk VI uitgebreid 
terug. 
378 Ik herinner de Afdeling eraan dat bij een wetenschappelijke controverse tussen deskundigen volgens de Gezondheidsraad 
uitgegaan moet worden van een ‘plausibel risico’ dat om voorzorg vraagt.  
379 https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2019/03/15/icnirp-chairman-eric-van-rongen-clarifies-issues-from-the-
telegraph-interview/. 
380 Zoals het geval is bij bijvoorbeeld bij Beamforming. 

https://www.nrc.nl/nieuws/2013/04/13/omgaan-met-onbewezen-gevaren-12642982-a1184652
https://www.nrc.nl/nieuws/2013/04/13/omgaan-met-onbewezen-gevaren-12642982-a1184652
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.418.1171&rep=rep1&type=pdf
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2019/03/15/icnirp-chairman-eric-van-rongen-clarifies-issues-from-the-telegraph-interview/
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2019/03/15/icnirp-chairman-eric-van-rongen-clarifies-issues-from-the-telegraph-interview/
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mag oplopen tot 122 V/m (40 W/m2)381. Hieronder vallen ook de meeste van de door de 

KPN genoemde „lagere frequentiebanden‟ (zie hoofdstuk V, tabel uit Hardell et al. 2021, 

zoals overgenomen op pagina 191 van dit verweerschrift382).  

 

239. Er is hier dus, uitgedrukt in volt per meter, sprake van een verdubbeling van de maximaal 

toegestane grenswaarde, wat een verviervoudiging van de vermogensdichtheid (W/m2) 

inhoudt.  

 

240. Deze hogere grenswaarden, variërend van 61 V/m (whole body exposure gemiddeld 

over 30 minuten) tot maximaal 122 V/m (local exposure gemiddeld over 6 minuten), 

zullen vermoedelijk volledig worden benut bij de ingebruikname van de nieuwe 

technologie van 5G met haar millimetergolven. Opvallend is dat nergens in de 

voorlichting van de overheid en evenmin door appellanten, deze nieuwe grenswaarden 

worden genoemd. Gezien de versoepeling in grenswaarden, is het aannemelijk dat bij een 

onbelemmerde landelijke uitrol van 5G en site-sharing door andere telecomproviders, de 

veldsterkte in mijn woning en in mijn leefomgeving na plaatsing van de antennemast 

(door macrocells, smallcells en de mogelijkheid en wens om tot 1.000.000 „smart‟ 

apparaten per km2 te faciliteren), binnen afzienbare tijd aanzienlijk hoger zal zijn dan < 

1V/m.383  

 

241. Het feit dat andere telecomproviders, na plaatsing van de antennemast aan de 

Dennenweg vergunningsvrij antennes aan de mast kunnen ophangen, ook antennes van 

hogere frequenties, zonder dat daarvoor restricties bestaan anders dan de (verhoogde en 

versoepelde) grenswaarden van de nieuwe ICNIRP-richtlijnen (zie hoofdstuk V), maakt de 

uitspraak van KPN dat de vergunning „uitsluitend lagere frequentiebanden‟ betreft, 

nietszeggend en vrijblijvend als het gaat om de hoogte van de te verwachten blootstelling 

enerzijds en de gezondheidsrisico‟s anderzijds. Daar komt bij dat het risico van 

bijvoorbeeld een verhoogde oxidatieve stress als gevolg van blootstelling aan RF-EMV, 

niet alleen de hogere frequenties geldt, maar ook de lagere frequenties die volgens KPN 

veilig zouden zijn.  

 

242. De situatie in Haarlo, zoals die zich ogenschijnlijk voordeed bij de 

vergunningaanvraag, geeft geen enkele garantie voor hoe deze zich binnen afzienbare tijd 

zal ontwikkelen. 5G zal worden uitgerold en 6G is al in voorbereiding. Met ongetwijfeld 

meer kleinere antennes, waarvoor geen vergunning behoeft te worden aangevraagd.  

 

243. Op basis van de alternatieve wetenschappelijke inzichten, de wetenschappelijke 

controverse, alsook de wetenschappelijke onzekerheid en de potentiële en reële risico‟s die 

                                                           
381 Ook de ‘whole body exposure’ is versoepeld, doordat deze niet langer over 6, maar over 30 minuten is gemiddeld (zie …) 
JOLANDA VAN DEN BERG VRAGEN! 
382 Ter vergelijking: 1 W/m2 is gelijk aan 1.000.000 μW/m2. 
383 Net als bij 4G zal er ook bij 5G, naast de gerichte databundels, een ‘dekkingslaag’ noodzakelijk zijn om het netwerk te kunnen 
laten functioneren. Ook bij 5G wordt bij landelijke dekking mobiel bereik dus iedereen 24/7 bestraald, met bijkomend de overal 
door de ruimte kriskras bewegende databundels.  
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uit de wetenschappelijke literatuur  spreken, waaronder het Gezondheidsraad-rapport „5G 

en gezondheid‟ (zie hoofdstuk VI hierna), kan KPN de door haar gesuggereerde veiligheid 

van de zendmast en haar implicaties niet waarmaken en dient de door haar gedane 

veiligheidsclaim als ondeugdelijk gemotiveerd te worden afgewezen.  

 

IV.I.V. GEMEENTE KAN NA VERGUNNINGVERLENING GEEN ENKELE BESCHERMING 

MEER BIEDEN TEN AANZIEN VAN GROEIENDE BLOOTSTELLING 

244. Het in 2021 verschenen rapport „Health impact of 5G‟ van het Directoraat-generaal 

Parlementaire Onderzoeksdiensten van het Europees Parlement (EPRS384), benadrukt de 

onzekerheid die bestaat over de beoordeling van de blootstelling als het gaat over 5G.  

 

„De kwestie van de beoordeling van de blootstelling bij de invoering van 5G is gecompliceerd, vooral 

wat betreft het toezicht op de voortdurende veranderingen in de activiteit van zowel basisstations (BS) 

als gebruikersapparatuur (UE) in verband met MIMO-technologie (multiple input, multiple output). 

Bovendien wordt de technische aanpak van de beoordeling van de blootstelling in het toekomstige 

scenario, met betrekking tot 1G-, 2G-, 3G-, 4G- en 5G-emissies, nog geformuleerd en is deze dus nog 

onzeker.‟385 
 

245. De gemeente kan, zodra de vergunning voor het plaatsen van de zendmast definitief 

zou zijn vastgesteld, geen enkele invloed meer uitoefenen op het vergunningsvrij 

bijplaatsen van antennes en de verdere uitrol van een smallcell netwerk. Gezien de 

geplande uitrol van het 5G-netwerk en het vergunningsvrij uit handen geven van de 

infrastructuur aan de telecom-industrie386, betekent dit dat elke garantie dat de veldsterkte 

in mijn woning en op mijn perceel in de (nabije) toekomst < 1 V/m blijft als een illusie 

moet worden doorzien.  

 

246. Een spectrumvergunning voor door derden te plaatsen smallcells zal in de toekomst 

voor een groot deel van het voorspelde vRAN387 smallcell-netwerk niet nodig zijn. Zoals 

eerder een antennemast werd gedeeld door verschillende providers (site sharing), 

waarvoor slechts éénmalig een bouwvergunning dient te worden aangevraagd, zo zullen 

providers ook een deel van het millimeterwave-spectrum reserveren voor gedeeld gebruik 

om de dienstverlening te diversifiëren en om invoering van 5G door ondernemingen te 

stimuleren en de aanleg van bedrijfsnetwerken mogelijk te maken 388 (zie figuur 4.5).  

 

247. Terwijl een vergunningenstelsel preventief werkt en vanwege een eventuele 

aansprakelijkheidsstelling behoedzaamheid oproept 389, is het tegenovergestelde ook waar 

                                                           
384 EPRS: European Parliamentary Research Service.  
385 European Parliamentary Research Service / EPRS (2021). Health Impact of 5G. Study: Panel for the Future of Science and 
Technology. Scientific Foresight Unit (STOA) PE 690.012 – July 2021. Pagina IV. 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf. 
386 https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35865_implementatie_telecomcode.  
387 vRAN: virtualized Radio Access Network. 
388 SCF (2021). SCF Market Forecast. Issue date: 28 June 2021 Version: 050.10.5. Pagina 9. https://scf.io/en/documents/050_-
_Small_cells_market_status_report_February_2018.php.  
389 De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid bepleit dat bij nieuwe technologieën ‘waarvan het vermoeden bestaat 
dat ze een publiek belang zouden kunnen raken, gewerkt wordt met vergunningenstelsels. In die vergunningenstelsels zou een 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35865_implementatie_telecomcode
https://scf.io/en/documents/050_-_Small_cells_market_status_report_February_2018.php
https://scf.io/en/documents/050_-_Small_cells_market_status_report_February_2018.php


Verweerschrift W.J. de Jong - RvS 202100651/1/R4 

101 / 465 
 

Het vergunningsvrij toestaan van een onbelemmerde uitbreiding van antenne-installaties, 

waarvan de onzekere gezondheidsrisico‟s worden gebagatelliseerd of ronduit ontkend, 

gaat niet samen met preventie en aansprakelijkheidstelling. 

 

 

 
 

Figuur 4.5. Nieuwe installaties en upgrades van smallcells met of zonder vergunning spectrum (primaire 
band) 2019-26. 390 

 

 

248. Figuur 4.5 laat zien:   

 

„(…) dat gedeeld spectrum een snel groeiende impact zal hebben op de invoering van kleine cellen, 

vooral omdat veel van deze flexibele regelingen in hogere frequentiebanden liggen, zoals die rond 3,5 

GHz (CBRS) of in mmWave. Wij verwachten dat vanaf 2025 meer nieuwe small cells zullen worden 

uitgerold of opgewaardeerd in gedeelde en vergunningsvrije banden dan in vergunningsvrij 

spectrum.391‟‟392 

 

249. Aangezien de zendmast aan de Dennenweg te Haarlo ook bedoeld is voor 5G en er na 

vergunningverlening, met uitzondering van het bewaken van de versoepelde en 

omstreden basisrestricties uit de ICNIRP-richtlijnen 2020 (zie hoofdstuk V), geen enkele 

controle meer is op de verdere implementatie van 5G-antennes (macro- en smallcells met 

hun dynamische communicatie met „slimme‟ gebruiksapparatuur), dient mijn belang niet 

alleen erkend te worden, maar dient op grond van een te verwachten aanzienlijke toename 

                                                                                                                                                                        
verplichting moeten worden opgenomen tot het actief zoeken naar onzekerheden.’ Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (2008). Onzekere veiligheid. Verantwoordelijkheden rond fysieke veiligheid, pagina 19. Zie ook mijn 
beroepschrift, ‘Nadere toelichting en onderbouwing’, hoofdstuk 22. Advies Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
over fysieke veiligheid onverenigbaar met uitroldiscours.  
390 Ibidem.  
391 Zoals bijvoorbeeld de 60 GHz-frequentieband. 
392 SCF (2021). SCF Market Forecast. Issue date: 28 June 2021 Version: 050.10.5. Pagina 9https://scf.io/en/documents/050_-
_Small_cells_market_status_report_February_2018.php.  

https://scf.io/en/documents/050_-_Small_cells_market_status_report_February_2018.php
https://scf.io/en/documents/050_-_Small_cells_market_status_report_February_2018.php
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in vermogensdichtheid enerzijds en de daarmee samenhangende groeiende 

gezondheidsrisico‟s van potentiële en reële schade anderzijds, te worden vastgesteld dat 

er bij het niet erkennen van mijn belang, op grond van artikel 3:4 lid 2 Awb, voor mij en 

burgers zoals ik sprake zal zijn van een onevenredig nadeel en dus schending van dit 

wetsartikel.  

 

250. Het niet erkennen van mijn belang als blootgestelde burger bij de plaatsing van de 

antennemast en bij de daarmee samenhangende ontwikkelingen, betekent dat ik 

onbeschermd en rechteloos zal zijn tegenover groeiende blootstellingen die mogen 

oplopen tot een veldsterkte van 61 V/m (whole body exposure) tot 122 V/m (local 

exposure). Met het verlenen van de vergunning, stemt de gemeente feitelijk in met alle 

toekomstige ontwikkelingen verbonden aan het vergunningsvrij mogen plaatsen van 

antenne-installaties, inclusief 5G, en met het volledig uit handen geven van haar 

verantwoordelijkheid aangaande gezondheidsrisico‟s voor de inwoners van haar 

grondgebied (in dit specifieke geval, van Haarlo). Gezien het wetenschappelijk bewijs van 

potentiële en reële schade dat al bij veldsterktes < 1 volt per meter is gevonden, kan, mede 

met het oog op de te verwachten ontwikkelingen, onmogelijk worden volgehouden dat de 

heer Abbas, mevrouw Van Donselaar en ikzelf, geen belanghebbende zouden zijn bij het 

bestreden besluit.  

 

251. Op grond van haar verantwoordelijkheid als locale overheid tegenover de bewoners 

van haar grondgebied, kan niet anders dan gesproken worden van onbehoorlijk bestuur 

als alle onzekere (potentiële en reële) risico‟s (zie ook hoofdstuk V en VI) van digitale 

connectiviteit door de gemeente worden genegeerd of als informatie hierover zelfs actief 

wordt gedefactualiseerd (zie hoofdstuk I).  

 

252. Om lokaal voorzorg mogelijk te maken, zou een precedent geschapen moeten worden 

door de hier door mij bestreden omgevingsvergunning op grond van potentiële en reële 

risico‟s te herroepen, om zo de lokale verantwoordelijkheid (preventie en repressie) ten 

aanzien van gezondheidsbescherming te borgen. Ik doe een dringend appèl op de 

Afdeling om zich te realiseren dat het verlies aan zeggenschap op lokaal niveau als het 

gaat om gezondheidsbescherming in het antennebeleid, ernstige risico‟s met zich 

meebrengt. Risico‟s die op grond van nationale en internationale 393 394 395 wetgeving op 

onafhankelijke wijze moeten worden gewaarborgd en breed moeten worden gedragen. 

                                                           
393 ‘Het ontbreken van een wetenschappelijk bewezen oorzaak-gevolgrelatie, een kwantificeerbare dosis-responsrelatie of een 
berekening van kans op het optreden van schadelijke effecten als gevolg van blootstelling aan het betreffende gevaar mag niet 
als reden worden aangevoerd om niet te handelen. Zelfs als het wetenschappelijk advies in wetenschappelijke kringen slechts 
door een minderheid wordt gesteund moet naar behoren rekening worden gehouden met hun meningen, mits deze minderheid 
geloofwaardig is en een goede reputatie heeft.’  
Mededeling van de Commissie over het voorzorgbeginsel, datum laatste herziening 21/09/2015. EUR-Lex Access to European 
Union Law. Samenvattingen van EU-wetgeving *COM/2000/0001 def.*/ paragraaf 6.2. Doorslaggevende factor, pag. 15. 
394 ‘Bij onzekerheid omtrent het bestaan en de omvang van risico's voor de menselijke gezondheid moeten de instellingen evenwel 
beschermende maatregelen kunnen nemen, zonder te hoeven wachten totdat ten volle blijkt dat deze risico's inderdaad bestaan 
en groot zijn.’ Arresten van 5 mei 1998 (C-157/96 en C-180/96). Mededeling van de Commissie over het voorzorgbeginsel, datum 
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IV.II. NIEUWE (HOGERE) FREQUENTIES EN NIEUWE TECHNOLOGIEËN BRENGEN 

NIEUWE, ONBEKENDE RISICO‟S 

253. Nooit eerder massaal gebruikte ultra- en extreem hoge frequenties in het Gigaherz-

bereik en nieuwe technologieën die ontwikkeld moesten worden om deze hogere 

frequenties met een aanzienlijk kleiner bereik dan langere frequenties, bruikbaar te maken 

voor 5G, vormen nieuwe risico‟s die moeten worden erkend om de volksgezondheid te 

kunnen beschermen. Erkenning dat er een (mogelijk) probleem is, gaat aan voorzorg- en 

preventiemaatregelen vooraf. Andersom leidt het bagatelliseren van risico‟s tot een 

mogelijke escallatie die bij tijdig ingrijpen voorkomen had kunnen worden. Een juist beeld 

van de risico‟s is, gezien de extreem toenemende stralingsdichtheid, meer dan ooit 

dringend noodzakelijk.  

 

IV.II.I. DESINFORMATIE DOOR KENNISPLATFORM ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN  

254. Onder de vraag „Neemt elektromagnetische straling toe door 5G?‟ verspreidt het 

Kennisplatform elektromagnetische velden (KPEMV) aantoonbare onwaarheden over 

draadloze technologie, waardoor de risico‟s van het nieuwe 5G-netwerk worden 

versluierd.  

 

„De elektromagnetische velden van 5G-antennes zijn vergelijkbaar met die van 2G-, 3G- en 4G-antennes, 

omdat 5G in de basis dezelfde zendtechnieken gebruikt. Het is nog niet duidelijk of door 5G de blootstelling 

aan elektromagnetische velden toe zal nemen omdat 5G nog nergens op grote schaal geïntroduceerd 

is.‟396 

255. Direct al met deze eerste alinea, moeten we concluderen dat het Kennisplatform niet 

alleen volkomen ontoereikende, maar ook misleidende informatie verstrekt. Uitsluitend in 

de „dekkingslaag‟ worden bij 5G dezelfde technieken gebruikt. Deze dekkingslaag voor 5G 

komt – in ieder geval voorlopig – bovenop de al bestaande netwerken. Daarnaast 

introduceert 5G een „capaciteitslaag‟ en een „superdatalaag‟ met antenne-installaties die 

massaal van nieuwe zendtechnieken gebruik zullen maken.  

 

Het zijn juist ook de door het KPEMV verzwegen nieuwe zendtechnieken, de ultra en 

extreem hoge frequenties (of millimetergolven) en de met het nieuwe netwerk verbonden 

toenemende stralingsdichtheid, die onafhankelijke wetenschappers 397 398 uitermate grote 

zorgen baren. Dat niet duidelijk zou zijn of de blootstelling aan RF-EMV door 5G zal 

toenemen, „omdat 5G nog nergens op grote schaal geïntroduceerd is‟ is een twijfelachtige 

                                                                                                                                                                        
laatste herziening 21/09/2015. EUR-Lex Access to European Union Law. Samenvattingen van EU-wetgeving *COM/2000/0001 
def.*/. Bijlage I. Juridische en andere gronden voor besluiten van de EG tot voorzorgsmaatregelen. De wetteksten. 
395 Artikel 130R lid 1 en 2 EG-verdrag (vervolg zie vorige voetnoot): ‘Deze benadering wordt bevestigd door artikel 130R, lid 1, EG-
Verdrag, volgens hetwelk de bescherming van de gezondheid van de mens tot de doelstellingen van het beleid van de 
Gemeenschap op milieugebied behoort. Volgens lid 2 van dit artikel berust dit beleid dat een hoge graad van bescherming 
beoogt, met name op het voorzorgbeginsel en het beginsel van preventief handelen, en moeten de eisen ter zake van de 
milieubescherming in het bepalen en uitvoeren van gemeenschapsbeleid op andere gebieden worden geïntegreerd.’ Ibidem.  
396 https://www.kennisplatform.nl/neemt-de-elektromagnetische-straling-toe-door-5g/.  
397 https://emfscientist.org/. Zie ook: https://www.saferemr.com/2017/10/quotes-from-21-experts-regarding.html.  
398 https://www.5gappeal.eu/  

https://www.kennisplatform.nl/wat-is-5g/
https://www.kennisplatform.nl/welke-soorten-elektromagnetische-velden-zijn-er/
https://www.kennisplatform.nl/neemt-de-elektromagnetische-straling-toe-door-5g/
https://emfscientist.org/
https://www.saferemr.com/2017/10/quotes-from-21-experts-regarding.html
https://www.5gappeal.eu/


Verweerschrift W.J. de Jong - RvS 202100651/1/R4 

104 / 465 
 

uitspraak als we ons realiseren dat het KPEMV is ingesteld om bij zorgen in de 

samenleving „duidelijkheid over mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische 

velden‟ te geven399 en burgers recht hebben op eerlijke en zorgvuldig onderbouwde 

informatie voordat zij grootschalig aan (nieuwe) stralingsrisico‟s worden blootgesteld.  

 

256. Volgens het KPEMV is het mogelijk dat de introductie van 5G kan leiden tot meer 

blootstelling vanwege een toename van datagebruik, maar ook tot „een afname van 

blootstelling van omstanders‟ omdat „antennes heel gericht signalen naar apparaten 

sturen‟. 

 

„Sommige wetenschappers verwachten een hogere blootstelling door 5G, terwijl andere wetenschappers 

juist een lagere blootstelling verwachten. Aan de ene kant kan de toename van mobiele communicatie 

(meer datagebruik) zorgen voor meer blootstelling. Daartegenover staat dat 5G ook meer gebruik maakt 

van energie-efficiënte technieken. Daarmee kunnen antennes heel gericht signalen naar apparaten sturen. Dit 

kan leiden tot een afname van de blootstelling van omstanders. Bovendien krijgt de gebruiker alleen 

een gericht antennesignaal op het moment dat hij communiceert.‟400 

 

257. Omdat het KPEMV geen bronnen vermeldt, kan de uitspraak dat er wetenschappers 

zijn die „juist een lagere blootstelling verwachten‟ niet worden geverifieerd. Mogelijk 

houdt de uitspraak verband met de Massive MIMO-techniek en de Massive MIMO 

Beamforming-techniek die respectievelijk in de „capaciteitslaag‟ en de „superdatalaag‟ 

zullen worden ingezet. Op basis van deze technieken zullen „slimme‟ apparaten via 

stralingslobben of –beams van relatief korte afstand worden aangestraald. Zoals ik zal 

laten zien is het idee dat hierdoor sprake zal zijn van lagere blootstellingen („een afname 

van blootstelling van omstanders‟) een illusie. Er zal geen sprake zijn van „omstanders‟. In de 

eerste plaats niet omdat ook 5G gebruik zal maken van een „dekkingslaag‟, waarbij iedereen 

wordt blootgesteld en in de tweede plaats niet omdat in de capaciteits- en superdatalaag 

de Massive MIMO stralingslobben en -beams in zo‟n veelvoud en zo kriskras (en uiteraard 

onzichtbaar) door de openbare ruimte zullen bewegen, dat niemand hieraan zal kunnen 

ontsnappen.  

 

258. Het EPRS (Directoraat-generaal Parlementaire Onderzoeksdiensten van het Europees 

Parlement) geeft in de eerdergenoemde studie „Health Impact of 5G‟ dan ook een heel 

andere indruk van het nieuwe 5G-netwerk:  

 

„Er ontstaat grote bezorgdheid over de mogelijke gevolgen voor de gezondheid en de veiligheid van 

een mogelijk veel hogere blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische straling als gevolg van 

5G. Een verhoogde blootstelling kan niet alleen het gevolg zijn van het gebruik van veel hogere 

frequenties in 5G, maar ook van het potentieel voor de aggregatie van verschillende signalen, hun 

dynamische aard en de complexe interferentie-effecten die daaruit kunnen voortvloeien, met name in 

dichtbevolkte stedelijke gebieden. De 5G-radiostralingsvelden verschillen sterk van die van vorige generaties 

door hun complexe bundelvormige transmissies in beide richtingen – van basisstation naar handset en weer terug. 

Hoewel de velden sterk geconcentreerd zijn door bundels, variëren ze snel in tijd en beweging en zijn ze dus 

                                                           
399 https://www.kennisplatform.nl/over-het-kennisplatform-elektromagnetische-
velden/#:~:text=Doel%20van%20het%20Kennisplatform,mogelijke%20gezondheidseffecten%20van%20elektromagnetische%20v
elden. 
400 https://www.kennisplatform.nl/neemt-de-elektromagnetische-straling-toe-door-5g/. Cursief: WdJ.  

https://www.kennisplatform.nl/over-het-kennisplatform-elektromagnetische-velden/#:~:text=Doel%20van%20het%20Kennisplatform,mogelijke%20gezondheidseffecten%20van%20elektromagnetische%20velden
https://www.kennisplatform.nl/over-het-kennisplatform-elektromagnetische-velden/#:~:text=Doel%20van%20het%20Kennisplatform,mogelijke%20gezondheidseffecten%20van%20elektromagnetische%20velden
https://www.kennisplatform.nl/over-het-kennisplatform-elektromagnetische-velden/#:~:text=Doel%20van%20het%20Kennisplatform,mogelijke%20gezondheidseffecten%20van%20elektromagnetische%20velden
https://www.kennisplatform.nl/neemt-de-elektromagnetische-straling-toe-door-5g/
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onvoorspelbaar, aangezien de signaalniveaus en -patronen als een gesloten lussysteem op elkaar 

inwerken. Dit moet nog betrouwbaar in kaart worden gebracht voor reële situaties, buiten het 

laboratorium.‟401 

 

259. Er zijn verschillende redenen te noemen, waarom de informatie van het 

Kennisplatform EMV als desinformatie402 (al dan niet te kwader trouw verspreid) moet 

worden afgewezen: 

 

1) Het 5G-netwerk zal, zoals ik hiervoor al stelde, opgebouwd worden uit drie lagen 

van RF-EMV verbonden met eveneens RF-EMV-emitterende 

gebruikersapparatuur  (tenminste 1.000.000 apparaten per vierkante kilometer403) 

in verschillende frequentiebanden die van hoog frequent oplopen naar ultra hoge 

tot extreem hoge frequenties of millimetergolven (MMW). Waar voorheen alleen 

sprake was van een „dekkingslaag‟ met antenne-installaties, zal nu – om de 

capaciteit voor de grotere hoeveelheid data en het geringere bereik van de hogere 

frequenties uit het Gigaherz-bereik te waarborgen – een „capaciteitslaag‟ en een 

„superdatalaag‟ worden toegevoegd404 (zie IV.II.III). 

 

2) De zendtechnieken (transmissiesystemen) waarvan in de capaciteits- en 

superdatalaag van 5G gebruik zal worden gemaakt zijn, in tegenstelling tot wat 

het KPEMV claimt, wezenlijk anders dan de eerder gebruikte technieken voor de 

internetgeneraties 2G – 4G en brengen nieuwe, onbekende risico‟s met zich mee 

(zie IV.II.IV).  

 

3) „Energie-efficiënt‟ wil niet persé zeggen „energiezuinig‟ of „energiebesparend‟ ten 

opzichte van het totaal aan eerdere voor digitale connectiviteit gebruikte energieniveau. 

Energie-efficiëntie ziet toe op de verhouding tussen de verkregen prestatie, dienst, 

goederen of energie en de hiertoe gebruikte input van energie.405 Met andere 

woorden, in verhouding tot de hoeveelheid data (zo‟n 100 keer meer dan bij 4G) en 

de datasnelheid (zo‟n 100 keer sneller dan bij 4G) wordt 5G als energie-efficiënter 

beschouwd. Dit zegt dus niets over het daadwerkelijke energieverbruik en de 

daarmee verbonden vermogensdichtheid van 5G ten opzichte van 4G. Sterker nog, 

het enorme toenemende energieverbruik en de daarmee gepaard gaande CO2-

uitstoot van bijvoorbeeld datacentra, vormen een groeiend – grotendeels 

verzwegen – probleem als het gaat om het oplossen van de dreigende 

                                                           
401 European Parliamentary Research Service / EPRS (2021). Health Impact of 5G. Study: Panel for the Future of Science and 
Technology. Scientific Foresight Unit (STOA) PE 690.012 – July 2021. Pagina 3. Cursief: WdJ. 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf. 
402 Desinformatie is te kwader trouw verspreide misleidende of onjuiste informatie; dan wel valse, onjuiste informatie die wordt 
verspreid in de veronderstelling dat het correcte informatie is. https://nl.wikipedia.org/wiki/Desinformatie.  
403 Ssemboga AR en Restrepo J (2018) 5G. Session 5: The economic impact of 5G – Ensure regulation and keep pace of innovation. 
Presentatie ITU (Internationale Telecommunicatie Unie). https://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-
Market/Documents/Events2018/RED-AFR_BF/Ses5.0_5G_Ssemboga.pdf.  
404 European Parliamentary Research Service / EPRS (2021). Health Impact of 5G. Study: Panel for the Future of Science and 
Technology. Scientific Foresight Unit (STOA) PE 690.012 – July 2021. Pagina 4. Cursief: WdJ. 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf. 
405 https://ecer.minbuza.nl/ecer/dossiers/energie/energie-efficientie-energiebesparing-en-duurzame-energie.  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Desinformatie
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Documents/Events2018/RED-AFR_BF/Ses5.0_5G_Ssemboga.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Documents/Events2018/RED-AFR_BF/Ses5.0_5G_Ssemboga.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf
https://ecer.minbuza.nl/ecer/dossiers/energie/energie-efficientie-energiebesparing-en-duurzame-energie
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energiecrisis. 406 

 

4) 5G-basistations zullen als ze met de hogere frequenties uit het Gigaherz-bereik een 

vergelijkbare afstand willen overbruggen als bijvoorbeeld 4G, meer vermogen 

nodig hebben. De logica hiervan wordt helder geïllustreerd door figuur 4.6. De 

illustratie maakt ook begrijpelijk waarom 5G-basisstations dichter op de bevolking 

moeten worden geplaatst om de blootstellingslimieten (maximale veldsterkte) niet 

te overschrijden.  

 

 
4.6 De logica van het grotere zendvermogen bij hogere frequenties.407  
 

                                                           
406 Dat internet het openbaar elektriciteitsnet zwaar belast blijkt onder andere uit een studie uit 2020, uitgevoerd in het kader 
van VIVET, een samenwerkingsverband van Kadaster, PBL, RVO.nl, Rijkswaterstaat en het CBS, gefinancierd door de ministeries 
van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Alleen al de levering van elektriciteit aan 
datacenters in Nederland was in twee jaar tijd (2017 – 2019) met 66 procent gestegen. ‘In 2017 ging 1,6 miljard kilowattuur naar 
datacenters in Nederland. Dit is gestegen naar 2,7 miljard kilowattuur in 2019. De groei komt met name doordat datacenters 
groter worden. Dit meldt het CBS op basis van gegevens van netbeheerders.’ https://www.cbs.nl/nl-
nl/maatwerk/2020/51/elektriciteit-geleverd-aan-datacenters-2017-2019. 
Inmiddels zijn datacentra ook een groeiend probleem geworden als het gaat om CO2-uitstoot. ‘Wereldwijd groeit het dataverkeer 
met meer dan 50% op jaarbasis. Nederland ontwikkelt zich tot één van de meest sterke datacenter- en netwerkhubs in de wereld. 
Deze datacenters vreten energie dat ertoe leidt dat de CO2-uitstoot ook gigantisch groeit.’ https://www.co2-
prestatieladder.nl/nl/news-item/CO2-Uitstoot-Datacenters-dreigt-uit-de-hand-te-lopen-.  

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/51/elektriciteit-geleverd-aan-datacenters-2017-2019
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/51/elektriciteit-geleverd-aan-datacenters-2017-2019
https://www.co2-prestatieladder.nl/nl/news-item/CO2-Uitstoot-Datacenters-dreigt-uit-de-hand-te-lopen-
https://www.co2-prestatieladder.nl/nl/news-item/CO2-Uitstoot-Datacenters-dreigt-uit-de-hand-te-lopen-
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5) De door het KPEMV genoemde zogenaamde „energie-efficiënte technieken‟, zoals 

Massive MIMO408, MU-MIMO409 en Massive MIMO Beamforming, maken gebruik 

van een gerichte signaaloverdracht of –ontvangst door middel van arrays 

(roosters) met tientallen tot meer dan honderd geminiaturiseerde antennes per 

macro- of smallcell die tot grote versterkingen kunnen leiden. Deze versterkingen 

zijn noodzakelijk om de hogere frequenties met een geringer bereik te kunnen 

gebruiken voor dataverzending. Daarbij worden de stralingslobben (of via 

beamforming extra versterkte beams), dat wil zeggen de databundels, bij MMW 

van relatief korte afstand rechtstreeks op de gebruikersapparatuur gericht waarbij 

de blootstelling, daar waar sprake is van „local exposure‟ (plaatselijke blootstelling 

van het lichaam) volgens de nieuwe richtlijnen van de ICNIRP mogen oplopen tot 

122 V/m.410  

 

6) 5G maakt dus, om de grote hoeveelheid data te kunnen versturen, gebruik van 

hogere frequentiebanden in het Gigaherz-bereik (UHF-EMV en EHF-EMV of 

MMW). Door het geringere bereik van deze veel hogere frequenties, zal het aantal 

antenne-installaties (macro- en smallcells) aanzienlijk toenemen en dicht op de 

bebouwing worden geplaatst. Het straatbeeld zal gevuld worden met kleine 

basisstations (smallcells), naar schatting op elke 100 meter, opgehangen aan 

lantaarnpalen, bushokjes, stoplichten, onder putdeksels et cetera (met waar nodig 

extra „streetmacro‟s‟ om de capaciteit verder te waarborgen).  

 

Het is een illusie dat, gezien het grote aantal te verwachten smallcells, niet-

gebruikers niet ook door de kriskras verzonden databundels afkomstig van 

tientallen tot zelfs honderden geminiaturiseerde antennes per antenne-installatie, 

kunnen en zullen worden getroffen.  

Het woord „massive‟ verwijst naar de grote versterkingen die verkregen worden 

door gebruikmaking van arrays met een veelheid aan miniatuur-antennes. Dit is 

zeker ook het geval bij beamforming. Beamforming is een Massive Mimo-techniek 

gebruik maakt van interferentie waarbij extreem krachtige stralingsbundels 

worden gecreëerd om het probleem van het korte bereik van MMW op te lossen 

en zo de mogelijkheid tot het verzenden van grote hoeveelheden data optimaal te 

benutten.  

Net als de lagere frequenties uit vorige internetgeneraties voor het blote oog 

onzichtbaar, hebben deze beams een aanzienlijk grotere kracht en aangezien ze 

onvoorspelbaar door de openbare ruimte bewegen vanaf ontelbare smallcells, is 

het een illusie om te denken dat niet-gebruikers niet met deze bundels of beams in 

aanraking zullen komen. Een suggestie die ten onrechte door het woord 

„omstanders‟ wordt gewekt. Een mens zou al een onmogelijk vreemde dans 

                                                                                                                                                                        
407 Illustratie ten behoeve van dit verweerschrift gemaakt door Ing. J. van den Berg. Meetspecialist EMS. Meetmees. 
408 MIMO: Multiple Imput multiple output.  
409 MU-MIMO: Multi-user MIMO. 
410 ‘Local exposure’ conform ICNIRP-richtlijnen 2020. Zie hoofdstuk V van dit verweerschrift. 
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moeten maken om, als ze al zichtbaar waren, tussen deze stralingslobben en 

beams door te bewegen. In de prakijk zal, daar waar het 5G-netwerk is uitgerold, 

niemand hiertoe in staat zijn en zal van „omstanders‟, in de betekenis zoals door 

het KPEMV gesuggereerd, geen sprake zijn.  

 

7) De volledige infrastructuur is met de implementatie van de Telecomcode in 

handen gegeven van de telecomindustrie, waarbij het 5G-netwerk met al zijn 

macrocells (voor zover antennemasten of andere hoge locaties beschikbaar zijn), 

streetmacro‟s en smallcells, vergunningsvrij kan worden uitgerold. Konden 

burgers die voelbaar ziek worden van draadloze technologie eerder nog pogingen 

doen om afstand te houden van antenne-installaties in hun leefomgeving, met 5G 

zal dit, gezien de grote dichtheid aan antenne-installaties en smallcells in de 

openbare ruimte, onmogelijk worden.  

 

8) Tot slot: Er is geen enkele rem meer op „smart‟ draadloze apparaten. 5G moet 

actief het Internet of Things (IoT), het Internet of Medical Things (IoMT) en het 

Internet of Bodies (IoB) (zie ook hoofdstuk V.X) gaan faciliteren. Al deze „smart‟ 

apparaten en gadgets zullen de electrosmog in ons leefmilieu ongekend doen 

toenemen. Uiteraard had het KPEMV deze voorspelling ook kunnen doen, als zij 

kennis had genomen van de feiten en de moeite had genomen deze te verhelderen. 

 

VI.II.II. VERBAND COVID-19 EN UITROL 5G KAN WETENSCHAPPELIJK NIET WORDEN 

UITGESLOTEN  

260. Ook de claim van het KPEMV dat berichten over een mogelijk verband tussen 5G en 

Covid-19 „onzin‟ zouden zijn en uitsluitend zouden „berusten op bangmakerij‟ (zie figuur 4.7) 

is niet onderbouwd en kan onmogelijk met zekerheid worden gedaan zonder de 

wetenschappelijke integriteit en de regels van behoorlijk bestuur te schenden door feiten te 

negeren. In de eerste plaats duidt het kwaadaardig worden van virussen die van nature 

altijd al in ons milieu zijn voorgekomen op milieuproblematiek.411 Ten tweede kunnen 

virussen – net als bacteriën en schimmels – onder invloed van EMV muteren (op basis van 

dit gegeven worden in laboratoria ook experimenten met virussen gedaan).412  Ten derde 

vonden onderzoekers een opvallende overeenkomst tussen locaties waar 5G was uitgerold 

en uitbraken van Covid-19 (Tsjang en Havas, 2021413; Payeras, 2020414) en tot slot blijkt er 

een al net zo opvallende overeenkomst te bestaan tussen de ziekteverschijnselen die zich 

bij Covid-19 voordoen en de door de wetenschap vastgestelde gezondheidseffecten bij 

                                                           
411 Lynn Margulis (1999). De symbiotische planeet. Een nieuwe kijk op de evolutie. Serie: Natuur en Techniek. Amsterdam: 
Uitgeverij Contact.  
412 https://www.medischcontact.nl/opinie/reacties/ingezonden-reactie/zorgen-om-elektromagnetische-velden.htm 
413 Tsiang A, Havas M. (2021) COVID-19 attributed cases and deaths are statistically higher in states and counties with 5th 
generation millimeter wave wireless telecommunications in the United States. Med Res Arch 2021;9(4):ISSN 2375- 1924.  
https://www.scribd.com/document/534080410/Tsiang-Havas-2021-Covid-19-5G.  
414 Payeras B (2020). Study of a correlation between cases of coronavirus and the presence of 5G networks. SOTN. Alternative 
News, Analysis & Commentary. Vertaald uit het Spaans door Claire Edwards. http://stateofthenation.co/?p=12846.  

https://www.medischcontact.nl/opinie/reacties/ingezonden-reactie/zorgen-om-elektromagnetische-velden.htm
https://www.scribd.com/document/534080410/Tsiang-Havas-2021-Covid-19-5G
http://stateofthenation.co/?p=12846
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blootstelling aan RF-EMV van draadloze technologie (Kubik en Brown, 2021415 ; 

Mordachev, 2020 416).  

 

 

 
 
Figuur 4.7. Zonder enige vorm van onderbouwing diskwalificeert het KPEMV bij voorbaat de  
mogelijkheid van een verband tussen Covid-19 en 5G. Dit is om verschillende redenen in strijd met 
de wetenschappelijke integriteit en realiteit.417 

 
 

261. In een review paper getiteld „Evidence for a Connection between COVID-19 and Exposure 

to Radiofrequency Radiation from Wireless Communications Including 5G‟ van Rubik en Brown 

(2021) wordt, de titel zegt het al, aangetoond dat er mogelijk een verband bestaat tussen 

Covid-19 en blootstelling aan RF-EMV, inclusief 5G. In de samenvatting van de studie 

lezen we: 

 

„Het volksgezondheidsbeleid rond Covid-19 heeft zich geconcentreerd op het SARS-CoV-2 virus en de 

effecten ervan op de menselijke gezondheid, terwijl milieufactoren grotendeels zijn genegeerd. Bij het 

beschouwen van de epidemiologische triade (agent-gastheer-omgeving) die van toepassing is op alle 

ziekten, onderzochten we een mogelijke omgevingsfactor in de COVID-19 pandemie: radiofrequente 

straling in de omgeving van draadloze communicatiesystemen, waaronder microgolven en 

millimetergolven. SARS-CoV-2, het virus dat de COVID-19 pandemie veroorzaakte, dook op in Wuhan, 

China kort na de implementatie van 5G (vijfde generatie draadloze communicatiestraling) in de hele 

stad, en verspreidde zich snel wereldwijd, waarbij aanvankelijk een statistische correlatie werd 

aangetoond met internationale gemeenschappen met recent opgerichte 5G-netwerken.  

                                                           
415 Rubik B en Brown RR (2021). Evidence for a Connection between COVID-19 and Exposure to Radiofrequency Radiation from 
Wireless Communications Including 5G. Science Publications. This open access article is distributed under a Creative Commons 
Attribution (CC-BY) 3.0 license. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34778597/. Fulltext: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8580522/.  
416 Mordachev VI (2020). Correlation between the potential electromagnetic pollution level and the danger of COVID-19. Doklady 
BGUIR 2020;18(4):96- 112. https://www.researchgate.net/publication/342451507_COVID-
19_lethality_rate_may_be_affected_by_electromagnetic_radio_frequency_pollution_4G5G6G_can_be_safe_for_people.  
417 https://www.kennisplatform.nl/geen-verband-5g-en-corona/. Laatst geraadpleegd 30 april 2022. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34778597/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8580522/
https://www.researchgate.net/publication/342451507_COVID-19_lethality_rate_may_be_affected_by_electromagnetic_radio_frequency_pollution_4G5G6G_can_be_safe_for_people
https://www.researchgate.net/publication/342451507_COVID-19_lethality_rate_may_be_affected_by_electromagnetic_radio_frequency_pollution_4G5G6G_can_be_safe_for_people
https://www.kennisplatform.nl/geen-verband-5g-en-corona/
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In deze studie onderzochten we de peer-reviewed wetenschappelijke literatuur over de schadelijke bio-

effecten van draadloze communicatiestraling (WCR418) en identificeerden we verschillende 

mechanismen waarmee WCR kan hebben bijgedragen aan de COVID-19 pandemie als een toxische 

omgevingscofactor.  

 

Door de grenzen tussen de disciplines biofysica en pathofysiologie te overschrijden, presenteren wij 

bewijs dat WCR:  

 

1) morfologische veranderingen in erytrocyten419 kan veroorzaken, waaronder de vorming van 

echinocyten420 en rouleaux421 die kunnen bijdragen aan hypercoagulatie422; 

2) de microcirculatie kan aantasten en het erytrocyten- en hemoglobinegehalte kan verlagen, 

waardoor hypoxie423 wordt verergerd;  

3) de disfunctie van het immuunsysteem kan versterken, waaronder immunosuppressie424, 

autoimmuniteit425 en hyperinflammatie426;  

4) de cellulaire oxidatieve stress427 en de productie van vrije radicalen verhogen, wat resulteert in 

vasculaire schade428 en orgaanbeschadiging; 

5) de intracellulaire Ca2+ verhogen die essentieel is voor virale toegang, replicatie en afgifte, naast 

het bevorderen van pro-inflammatoire pathways; en  

6) hartritmestoornissen en hartaandoeningen verergeren.  

Kortom, WCR is een alomtegenwoordige omgevingsstressor geworden die volgens ons kan hebben 

bijgedragen aan de ongunstige gezondheidsuitkomsten van patiënten besmet met SARS-CoV-2 en de 

ernst van de COVID-19 pandemie heeft vergroot. Daarom adviseren wij iedereen en met name mensen 

met SARS-CoV-2-infectie, om de blootstelling aan WCR zoveel als redelijkerwijs mogelijk429 is te beperken, 

totdat nader onderzoek meer duidelijkheid heeft opgeleverd over de systemische gezondheidseffecten 

van chronische blootstelling aan WCR.‟430 

262. In een schema (figuur 4.8) tonen de onderzoekers de overeenkomsten tussen de 

ziekteverschijnselen die in verband zijn gebracht met blootstelling aan RF-EMV en de 

ziekteverschijnselen bij Covid-19.  

 

263. In hun conclusies stellen Rubik en Brown, volkomen diametraal op het standpunt van 

het KPEMV:   

 

„Er is een aanzienlijke overlap in pathobiologie tussen COVID-19 en WCR-blootstelling. Het hier 

gepresenteerde bewijs geeft aan dat mechanismen die betrokken zijn bij de klinische progressie van 

                                                           
418 WRC: Wireless Communications Radiation. 
419 Rode bloedcellen. 
420 Rode bloedcellen veranderd in doornappelvormen.  
421 Samenklontering van de bloedcellen.  
422 Verhoogde stollingsneiging.  
423 Verlaagde zuurstofconcentratie in het lichaam. 
424 Vermindering of verlies van de bekwaamheid van het immuunsysteem om infecties of ziekten te bestrijden. 
425 Auto-immuun betekent dat het immuunsysteem zich tegen het lichaam zelf keert. 
426 Sterke activatie van het ontstekingssysteem en van het stollingssysteem.  
427 Disbalans tussen vrije radicalen en antioxidanten in je lichaam. Op de effecten van oxidatieve stress en de mogelijkheid dat 
een verhoogde oxidatieve stress het werkingsmechanisme zou kunnen zijn dat een verklaring vormt voor alle met RF-EMV 
geassocieerde aandoeningen en ziekten, kom ik in hoofdstuk VI uitgebreid terug.)   
428 Schade aan het bloedvatenstelsel. 
429 In feite bevelen de onderzoekers hier het ALARA-principe aan (‘As Low As Reasonably Achievable).  
430 Rubik B en Brown RR (2021). Evidence for a Connection between COVID-19 and Exposure to Radiofrequency Radiation from 
Wireless Communications Including 5G. Science Publications. This open access article is distributed under a Creative Commons 
Attribution (CC-BY) 3.0 license. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34778597/. Fulltext: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8580522/.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34778597/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8580522/
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COVID-19 volgens experimentele gegevens ook kunnen worden gegenereerd door WCR-

blootstelling. Daarom stellen we een verband voor tussen nadelige bio-effecten van WCR-blootstelling 

van draadloze apparaten en COVID-19. (…)  

 

WCR-blootstelling is een wijdverbreide, maar vaak verwaarloosde omgevingsstressor die een breed 

scala aan nadelige bio-effecten kan veroorzaken. Decennialang hebben onafhankelijke 

onderzoekswetenschappers wereldwijd de nadruk gelegd op de gezondheidsrisico's en cumulatieve 

schade veroorzaakt door WCR. Het hier gepresenteerde bewijs komt overeen met een groot aantal 

gevestigde onderzoeken. Gezondheidswerkers en beleidsmakers zouden WCR moeten beschouwen als een 

potentieel giftige milieustressor. Methoden voor het verminderen van WCR-blootstelling moeten aan alle 

patiënten en de algemene bevolking worden verstrekt.‟431 

 

 

Tabel 1 

Bio-effecten van blootstelling aan draadloze communicatiestraling 
(WCR) in relatie tot COVID-19-manifestaties en hun progressie 

Blootstelling aan draadloze 
communicatie straling (WCR) 
bio-effecten 

COVID-19 manifestaties 

Bloedveranderingen 
Korte termijn: rouleaux, 
echinocyten  
Lange termijn: verminderde 
bloedstollingstijd, verminderde 
hemoglobine, hemodynamische 
stoornissen  

Bloedveranderingen 
Rouleaux, echinocyten  
Hemoglobine-effecten; vasculaire effecten 
→Verlaagd hemoglobine bij ernstige ziekte; 

 auto-immuun hemolytische anemie; hypoxemie en 
hypoxie 
→ Endotheelbeschadiging; verminderde 

microcirculatie; hypercoagulatie; gedissemineerd
e intravasculaire coagulopathie 
(DIC); longembolie; hartinfarct 

Oxidatieve stress 
Verlaging van het glutathiongehalte; 
 vrije radicalen en toename van 
lipidenperoxide; afname van 
superoxide-dismutase-
activiteit; oxidatieve schade in 
weefsels en organen 

Oxidatieve stress 
Verlaging van het glutathiongehalte; 
toename van vrije radicalen en schade;  
apoptose → Oxidatieve schade;  

orgaanschade bij ernstige ziekte 

                                                           
431 Ibidem, pagina 11. Vertaling Google Translate. 
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Verstoring en activering van 
het immuunsysteem 
Immuunsuppressie in sommige 
onderzoeken; immuun 
hyperactivatie in andere studies 
Langdurig: onderdrukking van T-
lymfocyten; inflammatoire 
biomarkers verhoogd; auto-
immuniteit; orgaanletsel 

Verstoring en activering van het immuunsysteem 
Verminderde productie van T-lymfocyten; 
 verhoogde inflammatoire biomarkers. 
→ Immuunhyperactivatie en ontsteking; 

 cytokinestorm bij ernstige ziekte;  
door cytokine geïnduceerde hypo-perfusie met 
resulterende hypoxie; orgaanletsel;  
orgaanfalen 

Verhoogd intracellulair calcium 
door activering van 
spanningsafhankelijke 
calciumkanalen op celmembranen, 
met tal van secundaire effecten  

Verhoogd intracellulair calcium 
→ Verhoogde virusinvoer, replicatie en afgifte  

→ Verhoogde NF-KB, pro-inflammatoire 

processen, coagulatie en trombose  

Cardiale effecten 
Up-regulatie van sympathisch 
zenuwstelsel; hartkloppingen en 
aritmieën 

Cardiale effecten 
Aritmieën → Myocarditis; myocardiale 

ischemie; hartletsel; hartfalen 

Figuur 4.8. Ondersteunend bewijs voor een mogelijke samenhang tussen Covid-19 en blootstelling aan  
RF-EMV (Rubik en Brown, 2021).432 
 

264. Kijken we naar de normen voor een goede onderzoekspraktijk, zoals vastgelegd in de 

Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit433, dan faalt het KPEMV op vele 

fronten: Doe geen ongefundeerde claims, houd rekening met de laatste wetenschappelijke 

inzichten, geef een zorgvuldige onderbouwing, houdt rekening met de belangen van 

wetenschap en/of samenleving, wees precies en accuraat, presenteer op een zorgvuldige 

wijze bronnen, data en argumenten, trek geen ongefundeerde conclusies, wees expliciet 

over serieuze alternatieve inzichten, motiveer de beoordeling, wees eerlijk in publieke 

communicatie en helder over de beperkingen van de eigen expertise, etcetera, etcetera.  

 

Het zonder enige vorm van onderbouwing diskwalificeren van overwegingen van burgers 

en wetenschappers dat er mogelijk een verband bestaat tussen Covid-19 en 5G, getuigt van 

                                                           
432

 Rubik B en Brown RR (2021). Evidence for a Connection between COVID-19 and Exposure to Radiofrequency Radiation from 

Wireless Communications Including 5G. Science Publications. This open access article is distributed under a Creative Commons 
Attribution (CC-BY) 3.0 license. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34778597/. Fulltext: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8580522/. Pagina 6. Google Translate.  
433 Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. Normen voor een goede onderzoekspraktijk. Pagina 16 – 18. 
https://www.universiteitenvannederland.nl/files/documenten/Nederlandse%20gedragscode%20wetenschappelijke%20integrite
it%202018.pdf.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34778597/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8580522/
https://www.universiteitenvannederland.nl/files/documenten/Nederlandse%20gedragscode%20wetenschappelijke%20integriteit%202018.pdf
https://www.universiteitenvannederland.nl/files/documenten/Nederlandse%20gedragscode%20wetenschappelijke%20integriteit%202018.pdf
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een ernstige vorm van vooringenomenheid die grote schade kan aanrichten. 

 

265. In zijn boek „The invisable rainbow‟ laat Arthur Firstenberg zien dat in het verleden 

uitrollen van grote elektromagnetische systemen vaker hand in hand zijn gegaan met 

pandemieën. Onderstaand schema is hieruit gedestilleerd (zie figuur 4.9).  

 

 

Figuur 4.9. Historisch overzicht gelijktijdigheid uitrol grote electromagnetische systemen en ziekten. 434 

 

 

266. Gezien de overeenkomst in gevonden symptomen geassocieerd met Covid-19 en 

blootstelling aan RF-EMV, is het van belang te proberen hierin onderscheid te maken. In 

het begin van het testen op Covid-19, tussen 1 en 22 juni 2020, werden er 179.259 testen 

afgenomen van mensen met klachten, waarvan 2.357 mensen positief werden getest. Dat 

betekent dat slechts 1,4 % van alle mensen met klachten deze klachten had ontwikkeld 

vanwege het virus. 435  De vraag is nu, wat was de oorzaak van de klachten van de overige 

8,6 % (ofwel 176.902 mensen met symptomen)? Gezien het tijdstip van uitbraak ten 

opzichte van het tijdstip van uitrol van 5G kan een relatie tussen de ziekteverschijnselen en 

5G niet worden uitgesloten (zie figuur 4.10).  

 

                                                           
434 Firstenberg A (2020) The invisible rainbow. A history of electricity and life. Londen: Chelsea Green Publishing.  
435 https://www.rivm.nl/nieuws/resultaten-uit-ggd-teststraten-0.  

https://www.rivm.nl/nieuws/resultaten-uit-ggd-teststraten-0
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Ter overweging: 

 

1. Virussen maken altijd al deel uit van ons leefmilieu en worden pas kwaadaardig 

als er sprake is van milieuproblematiek. 

2. Virussen kunnen muteren onder invloed van elektromagnetische velden. 

3. Symptomen van Covid-19 en met blootstelling aan RF-EMV geassocieerde 

zoekteverschijnselen komen opvallend overeen. 

4. De testen met 5G zijn in Nederland begonnen in oktober 2019, dus kort voor de 

uitbraak van Corona. 

5. In de beginperiode van Corona werden alleen mensen MET symptomen getest. 

Daarvan werd 1,4 % prositief getest.  

 

 
 

6. 98,6 % had symptomen, maar geen Corona. 

 

Vraag: Waar had deze 98 % (met symptomen) last van? Ter overweging: Aangezien 

de symptomen van Covid-19 en blootstelling aan RF-EMV opvallend overeenkomen, 

kan niet worden uitgesloten dat deze mensen ziek zijn geworden van de met 5G 

toegenomen straling. 

 

 
Figuur 4.10. Waaraan kunnen de gezondheidsklachten worden toegeschreven van mensen 
die positief op Covid-19 zijn getest? Blootstelling aan 5G kan niet als oorzaak worden uitgesloten.  
 

 

 

267. Daarnaast heeft Vodafone in 2019 in Maastricht het eerste openluchtnetwerk opgezet 

met 3,5 GHz zenders bedoeld om technische ervaring op te doen. Daarbij maakt 

StralingsBewust.info melding van de ambitie van Vodafone om nog in 2019 samen met 
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bewoners en ondernemers in Eindhoven een netwerk op te zetten met nieuwe 

toepassingen die 5G mogelijk maken.436 437  

 

268. Met andere woorden, er werd toen de pandemie uitbrak volop getest met 5G. Het bij 

voorbaat afwijzen van een mogelijk causaal verband is niet conform de wetenschappelijke 

integriteit en deze afwijzing heeft mogelijk de volksgezondheid al ernstige schade 

toegebracht en vele dodelijke slachtoffers gekost.  

269. Gezien haar opdracht, mag van het KPEMV verwacht worden dat zij de normen voor 

een goede wetenschapsbeoefening hanteert en zichzelf juist informeert. Alleen zo kan zij 

ook de bevolking op een zorgvuldige en juiste wijze voorlichten (en zorgen wegnemen die 

niet reëel zijn438).  

 

270. Niet alleen Rubik en Brown, ook andere wetenschappers leggen een verband tussen 

de Corona-pandemie en mogelijke schade door RF-EMV en de uitrol van 5G, waaronder 

Kostoff et al., 2020 439; Mordachev, 2020 440; Payeras, 2020441; Tsjang en Havas, 2021442; Rios 

et al., 2021443 en Grigoriev, 2022 444.  

                                                           
436 https://stralingsbewust.info/2019/10/25/5g-waar-staan-de-zendmasten-voor-test-uitzendingen/.  
437 https://tweakers.net/nieuws/154976/vodafone-zet-zijn-eerste-nederlandse-5g-verbinding-op-voor-testdoeleinden.html/  
438 Ten onrechte spreekt het KPEMV over ‘zorgen in de samenleving’ alsof deze zorgen niet reëel zijn. In dit verweerschrift laat ik 
zien dat dit uiteraard onjuist is een biased standpunt.  
439 Kostov RN et al. (2020). The under-reported role of toxic substance exposure in the COVID-19 pandemic. Food and Chemical 
Toxicology: an International Journal Published for the British Industrial Biological Research Association. 14 Aug 2020, 145: 
111687. https://europepmc.org/article/MED/32805343.  
440 Mordachev VI (2020). Correlation between the potential electromagnetic pollution level and the danger of COVID-19. Doklady 
BGUIR 2020;18(4):96- 112. Geciteerd uit de samenvatting: ‘De COVID-19-pandemie, die de hele wereld omspant, veroorzaakte de 
dood van honderdduizenden mensen en een crisis in de wereldeconomie. Ik vond bevestiging van de hypothese dat het niveau 
van elektromagnetische vervuiling van de omgeving de dodelijkheid van een populatie van COVID-19 beïnvloedt.’ Vertaling 
Google Translate. https://www.researchgate.net/publication/342451507_COVID-
19_lethality_rate_may_be_affected_by_electromagnetic_radio_frequency_pollution_4G5G6G_can_be_safe_for_people.  
441 Payeras B (2020). Study of a correlation between cases of coronavirus and the presence of 5G networks. SOTN. Alternative 
News, Analysis & Commentary. Vertaald uit het Spaans door Claire Edwards. Citaat uit ‘Findings’:  
‘De verkregen resultaten tonen een duidelijk en nauw verband aan tussen het aantal coronavirusinfecties en de locatie van de 5G-
antenne. (…) Een manier om de vraag naar oorzaak en gevolg te beantwoorden, zou zijn om de 5G-netwerken los te koppelen, 
althans als preventieve maatregel, en de resultaten te bekijken van de evolutie van gevallen van coronavirus. Dat geldt ook voor 
het bestuderen van de infectiegraad in een staat die een 5G-moratorium heeft afgekondigd nadat de pandemie begon en 
bestuderen of de statistieken veranderen. Gezien het hier gepresenteerde bewijs, moeten de gegevens en conclusies van deze 
studie dringend terdege in overweging worden genomen. Gezien de huidige ernst van de pandemie hebben de media en de 
politieke en gezondheidsautoriteiten de verantwoordelijkheid om dringend actie te ondernemen.’ Vertaling: Google Translate. 
http://stateofthenation.co/?p=12846.  
442 Tsiang A, Havas M. (2021) COVID-19 attributed cases and deaths are statistically higher in states and counties with 5th 
generation millimeter wave wireless telecommunications in the United States. Med Res Arch 2021;9(4):ISSN 2375- 1924.  
Citaat uit samenvatting: ‘De aan COVID-19 toegeschreven gevallen en sterftecijfers voor de VS werden tot mei 2020 op drie 
manieren geanalyseerd - voor alle 50 staten, de grootste districten van het land en de grootste districten in Californië - en bleken 
statistisch significant hoger te zijn voor staten en districten in vergelijking met staten en districten zonder 5G-
millimetergolftechnologie (mmW).’ Vertaling DeepL Translate. https://www.scribd.com/document/534080410/Tsiang-Havas-
2021-Covid-19-5G.  
443 Rios CI et al. (2021). Commonalities Between COVID-19 and Radiation Injury. Radiat Res 2021 Jan 1; 195 (1) : 1 – 24.  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7861125.   
444 Grigoriev YG (2022).  Frequencies used by telecommunications. An Integrated Radiobiological Assessment. Translated and 
adapted by ORSAA. Citaat uit publicatie, pagina 56: ‘Het immuunsysteem is van cruciaal belang voor de biologische en menselijke 
gezondheid. Het immuun systeem wordt beïnvloed door MMW-straling van lage intensiteit. Deze bevinding is bijzonder relevant 
tijdens de Covid-19 pandemie, vanwege de verhoogde eisen aan het immuunsysteem.’ 
https://www.orsaa.org/uploads/6/7/7/9/67791943/frequencies_used_in_telecommunications__an_integrated_radiobiological_
assessment.pdf.  

https://stralingsbewust.info/2019/10/25/5g-waar-staan-de-zendmasten-voor-test-uitzendingen/
https://tweakers.net/nieuws/154976/vodafone-zet-zijn-eerste-nederlandse-5g-verbinding-op-voor-testdoeleinden.html/
https://europepmc.org/article/MED/32805343
https://www.researchgate.net/publication/342451507_COVID-19_lethality_rate_may_be_affected_by_electromagnetic_radio_frequency_pollution_4G5G6G_can_be_safe_for_people
https://www.researchgate.net/publication/342451507_COVID-19_lethality_rate_may_be_affected_by_electromagnetic_radio_frequency_pollution_4G5G6G_can_be_safe_for_people
http://stateofthenation.co/?p=12846
https://www.scribd.com/document/534080410/Tsiang-Havas-2021-Covid-19-5G
https://www.scribd.com/document/534080410/Tsiang-Havas-2021-Covid-19-5G
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7861125
https://www.orsaa.org/uploads/6/7/7/9/67791943/frequencies_used_in_telecommunications__an_integrated_radiobiological_assessment.pdf
https://www.orsaa.org/uploads/6/7/7/9/67791943/frequencies_used_in_telecommunications__an_integrated_radiobiological_assessment.pdf
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Kostoff et al. (2020) zijn van mening dat chemische toxines en draadloze straling ons 

immuunsysteem hebben verzwakt waardoor we vatbaar zijn voor virusinfecties. Volgens 

de wetenschappers is de rol van blootstelling aan toxische stoffen en draadloze 

technologie in de COVID-19 pandemie ondergerapporteerd445. Ook Rios et al. (2021) 

suggereren een mogelijk verband vanwege de parallelle etiologieën die getrokken kunnen 

worden tussen SARS-CoV2-infecties en stralingsletsel. Blootstelling aan straling ontregelt 

de aangeboren immuniteit van het lichaam. Hoewel deze studie zich concentreert op de 

gelijkenis tussen ioniserende stralingsschade en COVID-19 schade met betrekking tot de 

ontstekingsreactie, wijst de gemeenschappelijke marker (IL-6) die gevonden is bij zowel 

stralingsschade als bij ernstige COVID op een verhoogde ontsteking, oxidatieve stress en 

orgaanschade, die allemaal ook markers zijn van niet-ioniserende stralingsschade (NIR) 

door EMV.446  

 

271. Er is dus in ieder geval sprake van wetenschappelijke onzekerheid en aanleiding voor 

nader onderzoek. Het Kennisplatform EMV (KPEMV) had zich hierover tenminste moeten 

laten informeren. Hernieuwde raadpleging447 van haar website laat echter zien dat ze 

vasthoudt aan haar standpunt dat elk verband tussen Covid-19 en 5G als „bangmakerij‟ 

moet worden uitgesloten.  

 

Zoals ik – onweerlegd en onweersproken door appellanten – ook in mijn beroepschrift heb 

laten zien is het KPEMV is al jarenlang omstreden vanwege tenminste de schijn van 

verstrengeling met de telecom-industrie. Ook oneigenlijke beïnvloeding door het 

Ministerie van EZK – zelf belanghebbende vanwege de miljardenverkoop aan 

frequentiegebieden en haar ambitie om koploper te zijn in digitale connectiviteit – en de 

ICNIRP die verstrengeld is met de Commissie EMV van de Gezondheidsraad, kan niet 

worden uitgesloten.  

 

IV.III. HET 5G-NETWERK: DRIE NIVEAU‟S VAN RADIOSPECTRA MET ELK HUN EIGEN 

STRALINGSBRONNEN  

272. Daar waar eerdere generaties internet uitsluitend gebruik maakten van een 

dekkingslaag, zal 5G uit meerdere niveau‟s van radiospectra bestaan die elk hun eigen 

stralingsbronnen met zich meebrengen. Anders dan het Kennisplatform EMV en andere 

instanties ons willen doen geloven, zal de stralingsdichtheid hierdoor enorm toenemen. 

En daarmee het blootstellings- en gezondheidsrisico. 

  

                                                           
445 Kostov RN et al. (2020). The under-reported role of toxic substance exposure in the COVID-19 pandemic. Food and Chemical 
Toxicology: an International Journal Published for the British Industrial Biological Research Association. 14 Aug 2020, 145: 
111687. https://europepmc.org/article/MED/32805343. 
446 Rios CI et al. (2021). Commonalities Between COVID-19 and Radiation Injury. Radiat Res 2021 Jan 1; 195 (1) : 1 – 24.  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7861125.   
447 https://www.kennisplatform.nl/geen-verband-5g-en-corona/. Laatst geraadpleegd: 30 april 2022. 

https://europepmc.org/article/MED/32805343
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7861125
https://www.kennisplatform.nl/geen-verband-5g-en-corona/
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IV.III.I. DE DEKKINGSLAAG, DE CAPACITEITSLAAG EN DE SUPERDATALAAG 

273. Figuur 4.11 uit het rapport „Health Impact of 5G‟ van het Directoraat-Generaal 

Parlementaire Onderzoeksdiensten van het Europees Parlement (EPRS), laat zien dat 5G 

gebruik zal maken van een breed scala aan radiospectra, onderverdeeld in drie 

verschillende niveau‟s afhankelijk van de behoeften van de gebruiker: de „dekkingslaag‟ 

(vergelijkbaar met 4G), de „capaciteitslaag‟ (die gebruik maakt van Massive MIMO 

bundelvorming) en de „superdatalaag‟ (millimetergolven en beamforming).  

 

274. De „dekkingslaag‟, bestaat uit frequenties lager dan 1 GHz en „biedt een brede dekking 

buitenshuis en een diepe dekking binnenshuis‟448 In Nederland is dat de 700 MHz 

frequentieband449.  

 

„Het bestaat in feite uit een frequentieband die door digitale televisie wordt gebruikt en die goed 

presteert bij het doordringen van obstakels. Dit systeem maakt geen gebruik van beamforming, en is 

qua beheer vergelijkbaar met radiobasisstations (RBS) die gebruik maken van 4G-technologie, zij het 

dat eventueel een correctiefactor wordt toegepast (piekvermogens reductiecoëfficiënt450) die rekening 

houdt met het gemiddelde vermogen dat door het zendende systeem wordt gebruikt.‟451 

 

 

 
 
Figuur 4.11. 5G wordt gevormd door drie verschillende lagen van radiospectra: De dekkingslaag 
(vergelijkbaar met 4G), de capaciteitslaag (Massive MIMO-bundelvorming) en de superdatalaag 
(millimetergolven en beamforming). 452 
 
 

 

                                                           
448 Ibidem.  
449 Het is me op dit moment niet duidelijk of de voor 5G geveilde 1400 en 2100 MHz frequentiebanden (1,4 en 2,1 GHz) voor de 
dekkingslaag of voor de capaciteitslaag zullen worden gebruikt. Wellicht voor beiden. 
https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/multibandveiling/consultatie#..  
450 Reductiecoëfficient: Hieronder verstaat men in een formule een coëfficiënt (d.i. een niet-variabele factor), die moet worden 
opgenomen, voor het geval de gegeven betrekking tussen de variabelen van de formule slechts geldt voor één ideaal geval en 
bijgevolg in minder ideale gevallen de uitkomsten te groot zouden worden en dus een reductie behoeven.  
451 European Parliamentary Research Service / EPRS (2021). Health Impact of 5G. Study: Panel for the Future of Science and 
Technology. Scientific Foresight Unit (STOA) PE 690.012 – July 2021. Pagina 4.  
452 Ibidem.  

https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/multibandveiling/consultatie
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275. De „capaciteitslaag‟, tussen 1 GHz en 6 GHz wordt door het EPRS „een van de 

belangrijkste nieuwigheden van 5G‟ genoemd. In Nederland betreft het de 3,5 GHz-

frequentieband453 

 

„Zij maakt gebruik van het Massive - MIMO-systeem om te zorgen voor een optimaal compromis tussen 

dekking en capaciteit, d.w.z. de snelheid van gegevensoverdracht per eenheid van frequentie. Het 

omvat het band C-spectrum, rond 3,5 GHz. Deze niet-millimeterband werkt in bundelvorming, zodat het 

grootste deel van het uitgestraalde vermogen op de doelterminal wordt geconcentreerd.‟454 

 

In dit gebied van 1 GHz tot 6 GHz bevindt zich ook de 2,45 GHz frequentie die gebruikt 

wordt bij de magnetron (zie figuur 4.12, een afbeelding van een tekst op de website van de 

Consumentenbond). 

 

 

 

 
Figuur 4.12. Een magnetron werkt in ongeveer hetzelfde Gigaherz-gebied als waarin de capaciteitslaag voor 
5G zal worden opgebouwd. Als een magnetron mogelijk de kwaliteit van ons voedsel aantast, met andere 
woorden het voedsel niet uitsluitend opwarmt – thermisch effect – maar ook de voedzaamheid vermindert 
(Ortega-Rivas et al., 2009 455), wat doen deze ultrahoge frequenties dan met ons lichaam en onze flora en 
fauna? 456 
 

 

                                                           
453 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/invoering-5g/veiling-frequenties-voor-5g.  
454 European Parliamentary Research Service / EPRS (2021). Health Impact of 5G. Study: Panel for the Future of Science and 
Technology. Scientific Foresight Unit (STOA) PE 690.012 – July 2021. Pagina 4. 
455 Enrique Ortega-Rivas (red.) (2009). Processing Effects on Safety and Quality of Foods. Taylor & Francis Group. CRC-Pers. 
Samenvatting: ‘Thermische verwerking is een doeltreffend middel om de microbiële populaties in levensmiddelen onder 
controle te houden, maar heeft ook een keerzijde: het kan de biochemische samenstelling van levensmiddelen aantasten, wat 
leidt tot een duidelijk verlies van zintuiglijke en voedingskwaliteit.’ 
https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.1201/9781420061154/processing-effects-safety-quality-foods-enrique-ortega-
rivas; 
https://books.google.nl/books?id=loJ5DNGZ0g8C&pg=PA208&lpg=PA208&dq=Magnetron+quality+foods&source=bl&ots=-
Bi8RfCwSj&sig=ACfU3U1IW49j5CCH-
NX50p18umuy76W8Ng&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwjmmI61pdr2AhUbwAIHHZo3D7cQ6AF6BAgzEAM#v=onepage&q=Magnetron
%20quality%20foods&f=false. 
456 https://www.consumentenbond.nl/combimagnetron/magnetron-veilig-gebruiken 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/invoering-5g/veiling-frequenties-voor-5g
https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.1201/9781420061154/processing-effects-safety-quality-foods-enrique-ortega-rivas
https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.1201/9781420061154/processing-effects-safety-quality-foods-enrique-ortega-rivas
https://books.google.nl/books?id=loJ5DNGZ0g8C&pg=PA208&lpg=PA208&dq=Magnetron+quality+foods&source=bl&ots=-Bi8RfCwSj&sig=ACfU3U1IW49j5CCH-NX50p18umuy76W8Ng&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwjmmI61pdr2AhUbwAIHHZo3D7cQ6AF6BAgzEAM#v=onepage&q=Magnetron%20quality%20foods&f=false
https://books.google.nl/books?id=loJ5DNGZ0g8C&pg=PA208&lpg=PA208&dq=Magnetron+quality+foods&source=bl&ots=-Bi8RfCwSj&sig=ACfU3U1IW49j5CCH-NX50p18umuy76W8Ng&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwjmmI61pdr2AhUbwAIHHZo3D7cQ6AF6BAgzEAM#v=onepage&q=Magnetron%20quality%20foods&f=false
https://books.google.nl/books?id=loJ5DNGZ0g8C&pg=PA208&lpg=PA208&dq=Magnetron+quality+foods&source=bl&ots=-Bi8RfCwSj&sig=ACfU3U1IW49j5CCH-NX50p18umuy76W8Ng&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwjmmI61pdr2AhUbwAIHHZo3D7cQ6AF6BAgzEAM#v=onepage&q=Magnetron%20quality%20foods&f=false
https://books.google.nl/books?id=loJ5DNGZ0g8C&pg=PA208&lpg=PA208&dq=Magnetron+quality+foods&source=bl&ots=-Bi8RfCwSj&sig=ACfU3U1IW49j5CCH-NX50p18umuy76W8Ng&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwjmmI61pdr2AhUbwAIHHZo3D7cQ6AF6BAgzEAM#v=onepage&q=Magnetron%20quality%20foods&f=false
https://www.consumentenbond.nl/combimagnetron/magnetron-veilig-gebruiken
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276. Tot slot, de „superdatalaag‟ van 6 GHz oplopend naar extreem hoge frequenties 

(MMW) van 30 GHz en meer, in Nederland de 26 GHz- en de 60 GHz-

frequentiebanden en mogelijk andere MMW-frequenties.  

 

„De "superdatalaag", van 6 GHz tot MMW-frequenties van 30 GHz en meer, biedt de bandbreedte en de 

datasnelheden die vereist zijn voor de top-performing van de International Telecommunication Union 

Radiocommunicatie Sector (ITU-R) en de Internationale Mobiele Telecommunicatie (IMT)-2020 

standaard. Deze frequentieband maakt ook gebruik van de beamforming-techniek.‟457 

 

277. In 2022 zal in Nederland de 3,5 Gigaherz frequentieband worden geveild. Daarna 

volgt – hoewel het in gebruik nemen van deze frequentieband vanwege de onbekende 

risico‟s door de Gezondheidsraad is afgeraden458 – de 26 Gigaherz frequentieband459 en 

mogelijk andere hoge frequenties. Daarmee kunnen de capaciteitslaag en de superdatalaag 

van het netwerk (verder) worden opgebouwd. Op de superdatalaag zullen ontelbare 

„slimme‟ apparaten (tenminste 1.000.000 apparaten per km2) dynamisch met antenne-

installaties en met elkaar communiceren.   

 

„De belangrijkste frequentiebanden voor 5G-standaards die wereldwijd worden gebruikt voor 5G-

technologie, zullen niet alleen gericht zijn op communicatie tussen mensen, maar ook op onderling 

verbonden geautomatiseerde systemen (Internet of Things) met elektromagnetische golven op een 

frequentie die behoort tot de band 26,5 - 27,5 GHz. De frequentie van dergelijke elektromagnetische 

golven is zo hoog dat zij niet door gebouwen heen kunnen dringen of obstakels kunnen passeren. Het 

"oplossen" van dit probleem vereist dus de installatie van een groot aantal kleine cellen met bereiken 

die variëren van ongeveer 10 meter (binnenshuis) tot enkele honderden meters (buitenshuis) - een veel 

kleiner bereik dan de macro-cellen van eerdere technologieën die zich over verscheidene kilometers 

kunnen uitstrekken.‟460 

 

278. Als het gaat om de superdatalaag, dan wordt door overheden en door de 

Gezondheidsraad over de extreem hoge 60 GHz-frequentieband opvallend gezwegen. 

Zoals eerder vastgesteld vraagt het geringe bereik van MMW om grote versterkingen en 

een veel grotere dichtheid aan antennes dan bij eerder gebruikte lagere frequenties. De 60 

GHz-frequentieband is vergunningsvrij in gebruik genomen voor o.a. het upgraden van 

WiFi naar de millimetervariant WiGig461 en speelt een grote rol in de opbouw van 5G-

indoor netwerken.  

 

279. Een van de toepassingen van 60 GHz is een upgrade van WiFi door de WiFi Alliance 

op de markt gebracht als „WiGig‟ ook bekend als „60 GHz WiFi‟462.  60 GHz mag in de 

nieuwe versoepelde richtlijnen van de ICNIRP bij „local exposure‟ oplopen tot 26.600.000 

microwatt μW/m2, (zie figuur 5.11 op pagina 191 van Hardell et al, 2021), dat is gelijk aan 

                                                           
457 European Parliamentary Research Service / EPRS (2021). Health Impact of 5G. Study: Panel for the Future of Science and 
Technology. Scientific Foresight Unit (STOA) PE 690.012 – July 2021. Pagina 4. 
458 Gezondheidsraad (2020). Kernadvies 5G en gezondheid, pagina 28.  
459 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/invoering-5g/veiling-frequenties-voor-5g.  
460 European Parliamentary Research Service / EPRS (2021). Health Impact of 5G. Study: Panel for the Future of Science and 
Technology. Scientific Foresight Unit (STOA) PE 690.012 – July 2021. Pagina 4. 
461 Merknaam van de WiFi Alliance. 
462 https://en.wikipedia.org/wiki/WiGig.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/invoering-5g/veiling-frequenties-voor-5g
https://en.wikipedia.org/wiki/WiGig
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100 V/m2.  

 

280. WiGig-producten zijn onder meer het „draadloos docken‟ tussen apparaten zoals 

smartphones, laptops, projectoren en tablets; gelijktijdige streaming van meerdere, ultra-

high definition video‟s en films; gaming-, augmented reality- en virtual reality-ervaringen; 

snel downloaden van HD-films; openbare kioskdiensten; eenvoudiger omgaan met 

bandbreedte-intensieve applicaties in de onderneming.463  

 

281. Een probleem bij het gebruiken van de 60 GHz frequentieband dat door de 

fabrikanten moest worden opgelost, is dat deze extreem hoge frequentie voor 98 % 

geabsorbeerd wordt door zuurstofmoleculen.464 Opvallend is dat nergens de vraag wordt 

gesteld wat deze absorptie van de 60 GHz-frequenties zuurstofmoleculen betekent voor 

onze atmosfeer en mogelijk voor onze zuurstofvoorziening. Geen onbelangrijke vraag, 

aangezien vrijwel al het leven, inclusief de mensheid van zuurstof afhankelijk is om 

überhaupt te kunnen leven.  

 

 
 
Figuur 4.13. Millimetergolven uit de 60 GHz-frequentieband worden bijna  
vollledig (98 %) geabsorbeerd door moleculair zuurstof in de lucht.465 

 

                                                           
463 https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/wi-fi-certified-wigig. 
464 Hemadeh I. et al. (2017). Millimater-Wave Communications: Physical Channel Models, Design, Considerations, Antenna 
Constructions and Link-Budget. IEEE Communications Surveys & Tutorials · December 2017. Pagina 8. Vertaling: DeepL Translate. 
https://www.researchgate.net/publication/321748760_Millimeter-
Wave_Communications_Physical_Channel_Models_Design_Considerations_Antenna_Constructions_and_Link-Budget. Voor PDF 
zie verwijzing onderaan pagina: https://www.researchgate.net/post/What_is_maximum_EIRP_of_5G_Base_Station_Antenna.  
465

 Hakusay S. (2001). Fixed Wireless Communications at 60 GHz Unique Oxygen Absorption Properties. 

https://www.rfglobalnet.com/doc/fixed-wireless-communications-at-60ghz-unique-0001. Shigeaki (Shey) Hakusui is de 

https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/wi-fi-certified-wigig
https://www.researchgate.net/publication/321748760_Millimeter-Wave_Communications_Physical_Channel_Models_Design_Considerations_Antenna_Constructions_and_Link-Budget
https://www.researchgate.net/publication/321748760_Millimeter-Wave_Communications_Physical_Channel_Models_Design_Considerations_Antenna_Constructions_and_Link-Budget
https://www.researchgate.net/post/What_is_maximum_EIRP_of_5G_Base_Station_Antenna
https://www.rfglobalnet.com/doc/fixed-wireless-communications-at-60ghz-unique-0001
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282. Zonder zichzelf deze cruciale vraag te stellen, heeft de industrie besloten het 

technologische voordeel van de absorptie van de 60 GHz-frequentie te benutten, namelijk 

het feit dat deze absorptie interferentie tussen dezelfde frequentieterminals elimineert. 

WiGig (WiFi Alliance) biedt inmiddels ook outdoor-routers die tot een afstand van 10 

meter data kunnen up- en downloaden, waarmee ook deze frequentieband de publieke 

ruimte betreedt en buiten het privé-domein het elektromagnetische leefmilieu verder 

belast.  

 

283. Het totaalplaatje ziet er dus heel wat complexer en veelomvattender uit dan het 

Kennisplatform Elektromagnetische Velden ons wil doen geloven.  

 

 

IV.III.II. KORT BEREIK ULTRA EN EXTREEM HOGE FREQUENTIES 

(MILLIMETERGOLVEN) VRAGEN OM EXTREME VERDICHTING EN GROTE 

VERSTERKINGEN STRALINGSBUNDELS ZOWEL BINNEN- ALS BUITENHUIS 

284. Zodra de antennemast in Haarlo is geplaatst, staat – bij ongewijzigd beleid – niets de 

telecomproviders meer in de weg om – conform de opdracht tot landelijke dekking – ook 

in Haarlo 5G vergunningsvrij uit te rollen. Naast de niet door de overheid geadresseerde 

risico‟s van eerdere generaties internet en het negeren van de noodzaak tot voorzorg op 

basis van de wetenschappelijke controverse, worden daarmee hogere frequenties en 

nieuwe technologieën geïntroduceerd met nog onbekende gezondheidsrisico‟s . De hogere 

frequenties en de daaraan aangepaste nieuwe technologieën zullen, om het 5G-netwerk te 

laten werken, het nodig maken om „ruwweg een klein basisstation op elke tweede 

lantaarnpaal‟466 te plaatsen.  

 

285. Zoals eerder vastgesteld maakt dit te voorspellen scenario het onhoudbaar om uit te 

blijven gaan van een te verwachten blootstelling van < 1 V/m op mijn perceel. Nieuwe 

technologieën zoals Massive MIMO 467, MU-MIMO 468 en Massive MIMO beamforming, 

waarbij per antenne-installatie tientallen tot honderden geminiaturiseerde antennes 

worden gebruikt om de voor 5G noodzakelijke ultra en extreem hoge frequenties (UHF- 

en EHF-EMV of MMW) te kunnen gebruiken, zullen het gezondheidsrisico verder 

vergroten.  

 

286. Nasim en Kim (2017) – aangehaald in de studie „Health Impact of 5G‟ van het EPRS 

(Directoraat-Generaal Parlementaire Onderzoeksdiensten van het Europees Parlement)469 

voorspelden in 2017 al dat de in gebruikname van 5G tot aanzienlijk hogere niveau‟s van 

                                                                                                                                                                        
president en oprichter van Harmonix Corporation, fabrikant van het GigaLink 60GHz digitale en leverancier van andere 
millimetergolfproducten. 
466 Dr. Dariusz Leszczynski. https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2021/03/22/,  
467 MIMO: Multiple input, multiple output.  
468 MU-MIMO: Multiple MIMO. 
469 European Parliamentary Research Service / EPRS (2021). Health Impact of 5G. Study: Panel for the Future of Science and 
Technology. Scientific Foresight Unit (STOA) PE 690.012 – July 2021. Pagina 6.  
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf. 

https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2021/03/22/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf
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PD (potentiaalverschil, oftewel de electrische lading van het ene naar het andere punt) en 

SAR (Specific Absorption Rate, ofwel de snelheid waarmee energie – RF-EMV – 

geabsorbeerd wordt door het lichaam) zou leiden. Dit komt opvallend overeen met de 

door de ICNIRP in de richtlijnen van 2020 versoepelde grenswaarden (zie hoofdstuk V). 

Hoewel de ICNIRP het doet voorkomen dat de nieuwe versoepelde grenswaarden te 

maken hebben met een „betere biologische rationale‟470 (zie V.VIII) is het waarschijnlijk zo 

dat het onmogelijk zou zijn 5G uit te rollen onder de oude grenswaarden. In 2019 

refereerde (neuro)bioloog dr. Hugo Schooneveld al aan voorstellen tot verhoging van de 

maximale grenswaarde naar 90 V/m.  

 

„Te voorzien is dat de dichtheid van 5G zenders aanzienlijk hoger zal moeten worden dan die van de 

“klassieke” zenders tot en met 4G en dat die zenders harder moeten gaan werken. Anders is het bereik 

onvoldoende. Er komt daardoor een conflict met de tot daartoe geldende normen voor maximale RF 

blootstelling, die feitelijk te streng zijn voor 5G. De normen moeten omhoog, volgens ICNIRP. De limiet 

ligt nu op 61 V/m voor burgers en er zijn voorstellen om die te verhogen tot 90 V/m. Daartoe zijn er 

twee wegen bedacht:  

 

1. Door aanpassing van de rekenmethode voor door het lichaam opgenomen energie. De redenering 

is dat een groot deel van de kortgolvige straling reeds wordt opgevangen door de huid. Er komt 

dus minder energie naar “binnen” en daarom kan de stralingsintensiteit best wat omhoog. Een 

limietverhoging dus. Met “binnen” bedoelt men de massa die door de huid omgeven wordt.  

2. De huidige limiet van 61 V/m geldt voor plekken waar de burger kan komen. Maar de vele 

honderden metingen door het Antennebureau van veldsterkten in het land liggen doorgaans 

tussen 0,5 en 3 V/m, ver onder de limiet dus. Op zich een vrijbrief voor de mobiele operators om 

veel meer zendvermogen bij te plaatsen, tot de limiet voor alle zenders samen plaatselijk is bereikt.  

(…) Men denkt de volledige capaciteit ook nodig te hebben.‟471 

287. Tijdens een lezing voor de gemeenteraad Den Haag gaf dr. Eric van Rongen (toen nog 

voorzitter van de ICNIRP, inmiddels vice-voorzitter) aan dat de lagere grenswaarden die 

sommige landen hanteren ontoereikend zijn om 5G volledig te laten werken, een reden 

voor sommige landen om hun grenswaarden te verhogen.472 Een dergelijke verhoging van 

grenswaarden is dan ook niet gebaseerd op gezondheid en veiligheid, maar op technische 

noodzaak.  

 

288. Waar Schooneveld in 2019 nog sprak over gangbare veldsterktes tussen 0,5 tot 3 V/m, 

zien we in een meetrapport van het Agentschap Telecom aan de Hogendorpstraat in 

Amsterdam, dat de veldsterkte in druk bevolkte gebieden eind 2020 al kon oplopen naar 

32 V/m (figuur 4.14). Ik verzoek de Afdeling zich te realiseren dat dit pas het begin is van 

de uitrol van 5G, waarbij rekening gehouden moet worden met een groeiende aanwas van 

macrocells, smallcells en „smart‟ gebruikersapparatuur in de talloze huishoudens 

                                                           
470 https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2019/03/15/icnirp-chairman-eric-van-rongen-clarifies-issues-from-the-
telegraph-interview/. Vertaling Google Translate / WdJ.  
471 Dr. Hugo Schooneveld (2019). Blog 2 juni 2019. In PDF beschikbaar onder: 
https://www.hugoschooneveld.nl/pdf_bestanden/pdf_blogs/Blog_5G_Geen_garantie_op_gezonde_toekomst.pdf. 
472 Uitspraak dr. Eric van Rongen voor de gemeenteraad van de gemeente Den Haag, vanaf 3 uur en 14 minuten. 
https://gemeentedenhaag.connectedviews.nl/SitePlayer/Den_Haag?session=19318&starttime=8135&lang=en&fbclid=IwAR3dF
Vt-x6xUxK5RXfOWYLQJI9ugi5Szb9oLa2HXMiu-_DZL8sZHbMiKPYY. 

https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2019/03/15/icnirp-chairman-eric-van-rongen-clarifies-issues-from-the-telegraph-interview/
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2019/03/15/icnirp-chairman-eric-van-rongen-clarifies-issues-from-the-telegraph-interview/
https://www.hugoschooneveld.nl/pdf_bestanden/pdf_blogs/Blog_5G_Geen_garantie_op_gezonde_toekomst.pdf
https://gemeentedenhaag.connectedviews.nl/SitePlayer/Den_Haag?session=19318&starttime=8135&lang=en&fbclid=IwAR3dFVt-x6xUxK5RXfOWYLQJI9ugi5Szb9oLa2HXMiu-_DZL8sZHbMiKPYY
https://gemeentedenhaag.connectedviews.nl/SitePlayer/Den_Haag?session=19318&starttime=8135&lang=en&fbclid=IwAR3dFVt-x6xUxK5RXfOWYLQJI9ugi5Szb9oLa2HXMiu-_DZL8sZHbMiKPYY
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(tenminste 1.000.000 apparaten meer per km2) die (zowel in up- als downlinks) dynamisch 

met antenne-installaties verbonden zullen zijn. 

 

 

 
Figuur 4.14. Agentschap Telecom: Veldsterktemeting Van Hogendorpstraat in Amsterdam.  
Overzicht metingen elektromagnetische velden in Nederland. 473 
 

 

289. Het is dan ook een gevaarlijke illusie om te verwachten dat de uitbreiding van de 

dekkingslaag (HF-EMV) met een capaciteitslaag (UHF-EMV) en een superdatalaag (EHF-

EMV), geen gevolgen heeft voor de vermogens- of stralingsdichtheid, ofwel de veldsterkte 

waaraan de bevolking wordt blootgesteld. Om ultra en extreem hoge frequenties 

bruikbaar te maken, moeten zowel de dichtheid van het netwerk als het vermogen 

extreem toenemen. 

 

290. Hoewel Haarlo misschien geen „smart city‟ zal worden, herinner ik de Afdeling eraan 

dat ik al gezondheidsklachten begin te krijgen bij blootstellingen > 15 μW/m2 (microwatt 

per vierkante meter) gelijk aan 0,08 V/m.  

 

Met de te verwachten toename van stralingsdichtheid, na plaatsing van de zendmast en de 

daarna te verwachten implementatie van 5G, zal het onmogelijk worden om mij, ondanks 

stralingswerende kleding, nog vrij te bewegen en tegelijk voor mijn gezondheid te blijven 

zorgen. Omdat Haarlo nog slechts een van de weinige stralingsarme plekken is in 

Nederland en het de bedoeling is om ook 5G voor 98 % landelijk uit te rollen zonder 

daarbij stralingsarme woongebieden te garanderen voor mensen die voor hun gezondheid 

afhankelijk zijn van een stralingsarm leefmilieu, betekent dit dat Nederland, in strijd met 

                                                           
473 https://www.antennebureau.nl/straling-en-gezondheid/resultaten-metingen-straling-antennes.  

https://www.antennebureau.nl/straling-en-gezondheid/resultaten-metingen-straling-antennes
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de Grondwet474 en de Omgevingswet475, voor mij en mensen zoals ik onbewoonbaar 

wordt.  

 

IV.III.III. NIEUWE TRANSMISSIESYSTEMEN (MASSIVE MIMO EN MASSIVE MIMO 

BEAMFORMING) BRENGEN NIEUWE RISICO‟S MET ZICH MEE 

291. In tegenstelling tot de claim van het KPEMV dat 5G „in de basis dezelfde zendtechniek 

gebruikt‟ (zie V.II.I.), moet bij 5G juist rekening gehouden worden met nieuwe 

transmissiesystemen die nieuwe risico‟s met zich meebrengen. Het EPRS schrijft hierover 

het volgende in haar rapport „Health Impact of 5G‟: 

 

„Met de aanstaande uitrol van 5G mobiele netwerken zal worden gezorgd voor aanzienlijk hogere 

mobiele breedbandsnelheden en een steeds uitgebreider gebruik van mobiele data. Technische 

innovaties zijn onder meer een ander transmissiesysteem (MIMO: multiple-input and multiple-output 

antennes), gerichte signaaloverdracht of -ontvangst (beamforming), en het gebruik van andere 

frequentiebereiken. Dit wordt mogelijk gemaakt door het gebruik van extra hogere frequentiebanden 

(millimetergolven = MMW). 5G is bedoeld als het kruispunt van communicatie, van virtuele realiteit tot 

autonome voertuigen tot het industriële internet en slimme steden. Bovendien wordt 5G beschouwd als 

de basistechnologie voor het internet der dingen (IoT), waarbij machines met machines communiceren. 

Tegelijkertijd wordt een verandering verwacht in de blootstelling aan EMV van mens en milieu.‟476 

 

292. Terwijl de Nederlandse overheid zich op het standpunt stelt dat draadloos internet 

veilig is zolang uitgegaan wordt van de ICNIRP-richtlijnen (zie hoofdstuk V), brengt het 

EPRS de biologische effecten van eerdere generaties internet naar voren en noemt ze de 

beoordeling van de gezondheidsrisico‟s van 5G „een aanzienlijke uitdaging‟.  

 

„De 5G-netwerken zullen werken binnen verschillende frequentiebanden, waarvan de lagere 

frequenties worden voorgesteld voor de eerste fase van de 5G-netwerken. Verscheidene van deze 

frequenties (hoofdzakelijk onder 1 GHz - Ultra-Hoge Frequenties, UHF) zijn of worden momenteel 

gebruikt voor eerdere generaties mobiele communicatie. Voorts is het de bedoeling dat in latere fasen 

van de evolutie van de technologie ook veel hogere RF worden gebruikt. De werkfrequenties in de lage en 

middenbanden kunnen overlappen met de huidige 4G-band op 6 GHz of lager. De biologische effecten van RF-

straling op deze lagere frequentiebanden zullen dus waarschijnlijk vergelijkbaar zijn met 2G, 3G of 4G.  

 

De scenario's van 5G op hoge banden, met name 24 GHz tot 60 GHz in het MMW-gebied voor 

draadloze datacommunicatie met hoge capaciteit en een kort bereik, zijn echter relatief nieuw en vormen 

een aanzienlijke uitdaging voor de beoordeling van gezondheidsrisico's (Lin, 2020). Deze laatste banden zijn 

traditioneel gebruikt voor radar- en microgolfverbindingen (Simkò en Mattsonn, 2019) en er is nog 

maar weinig onderzoek gedaan naar het effect ervan op de menselijke gezondheid.‟477 

 

                                                           
474 Artikel 21 Grondwet: ‘De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en 
verbetering van het leefmilieu’. 
475 Artikel 1:3 Omgevingswet: ‘Deze wet is, met het oog op duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en de 
bescherming en verbetering van het leefmilieu, gericht op het in onderlinge samenhang: a. bereiken en in stand houden van een 
veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen 
van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.’ 
476 European Parliamentary Research Service / EPRS (2021). Health Impact of 5G. Study: Panel for the Future of Science and 
Technology. Scientific Foresight Unit (STOA) PE 690.012 – July 2021. Pagina 2. Vertaling DeepL Translate.  
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf. 
477 Ibidem, pagina 3. Cursief: WdJ.  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf
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293. Terwijl we van de lagere frequenties die voor 5G worden ingezet volgens het EPRS 

dus biologisch effecten kunnen verwachten vergeleken met eerdere generaties internet, creëren 

nieuwe technologieën zoals Massive MIMO en MU-MIMO, met complexe bundelvormige 

transmissies in beide richtingen en sterk geconcentreerde stralingsbundels, creëren nieuwe, 

onbekende risico‟s, aldus het EPRS. 

 

„MIMO werd oorspronkelijk ontwikkeld voor Single-User (SU-MIMO)-toepassingen om de efficiëntie 

van LTE-netwerken (4G) te verbeteren. Men realiseerde zich al snel dat een dergelijke technologie kon 

worden uitgebreid tot Multi-User toepassingen om het probleem van interferentie binnen een cel te 

verminderen of te vermijden. Dit leidde tot een reeks oplossingen die bekend staan als MU-MIMO 

(David en Viswanath, 2005). Anderzijds heeft de toepassing van deze oplossingen onvermijdelijk 

vragen doen rijzen over de gevolgen voor de gezondheid. Het Europees Parlement heeft deze kwestie 

behandeld in een document uit 2019 over de stand van zaken met betrekking tot de verspreiding van 

5G in Europa, de VS en Azië:  

 

"Er ontstaat grote bezorgdheid over de mogelijke gevolgen voor de gezondheid en de veiligheid van een mogelijk 

veel hogere blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische straling als gevolg van 5G. Een verhoogde 

blootstelling kan niet alleen het gevolg zijn van het gebruik van veel hogere frequenties in 5G, maar ook van het 

potentieel voor de aggregatie van verschillende signalen, hun dynamische aard en de complexe interferentie-

effecten die daaruit kunnen voortvloeien, met name in dichtbevolkte stedelijke gebieden. De 5G-

radiostralingsvelden verschillen sterk van die van vorige generaties door hun complexe bundelvormige 

transmissies in beide richtingen - van basisstation naar handset en weer terug. Hoewel de velden sterk 

geconcentreerd zijn door bundels, variëren ze snel in tijd en beweging en zijn ze dus onvoorspelbaar, aangezien de 

signaalniveaus en -patronen als een gesloten lussysteem op elkaar inwerken. Dit moet nog betrouwbaar in kaart 

worden gebracht voor reële situaties, buiten het laboratorium" (Blackman en Forge, 2019478).‟479 

 

294. De hier door het Directoraat-generaal Parlementaire Onderzoeksdiensten (EPRS) 

genoemde „grote bezorgdheid‟ wordt, als het gaat om mogelijke gevolgen voor de 

gezondheid, door de Nederlandse overheden en de industrie volkomen gebagatelliseerd, 

waarmee de noodzaak om onzekere, ambigue480 of plausibele risico‟s481 vanuit voorzorg te 

benaderen, wordt genegeerd.  

 

IV.III.IV. GEBRUIK MILLIMETERGOLVEN „EXPERIMENT OP MENSELIJKE BEVOLKING‟- 

MORATORIUM GERECHTVAARDIGD 

295. Zoals ik eerder al aanhaalde, voorspelden de onderzoekers Nasim en Kim al in 2017 

dat de in gebruikname van millimetergolven (MMW) voor 5G twee veranderingen teweeg 

zou brengen die de potentiële risico‟s van blootstelling aan RF-EMV aanzienlijk zouden 

vergroten (EPRS, 2021).  

 

                                                           
478 European Parliament (2019). 5G Deployment. In-Depth Analysis. Requested by the ITRE committee. Policy Department for 
Economic, Scientific and Quality of Life Policies Directorate-General for Internal Policies Authors: Colin Blackman and Simon 
Forge, PE 631.060 – April 2019. 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/631060/IPOL_IDA(2019)631060_EN.pdf.  
479 European Parliamentary Research Service / EPRS (2021). Health Impact of 5G. Study: Panel for the Future of Science and 
Technology. Scientific Foresight Unit (STOA) PE 690.012 – July 2021. Pagina 3. Vertaling: DeepL Translate.  
480 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2008). Onzekere veiligheid. Verantwoordelijkheden rond fysieke veiligheid, 
Voor PDF: https://www.wrr.nl/onderwerpen/onzekere-veiligheid. 
481 https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2008/09/26/voorzorg-met-rede. Pagina 17. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/631060/IPOL_IDA(2019)631060_EN.pdf
https://www.wrr.nl/onderwerpen/onzekere-veiligheid
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2008/09/26/voorzorg-met-rede
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„Er zullen meer basisstations (BS's) worden ingezet als gevolg van de proliferatie van kleine cellen 

(Rappaport et al., 2013; Agiwal, 2016; Al-Saadeh, 2017) en mobiele apparaten dienovereenkomstig. 

Hierdoor zal de kans op menselijke blootstelling aan RF-velden toenemen. Ten tweede zullen smallere 

bundels worden gebruikt als oplossing voor de hogere demping in hogere frequentiebanden (Shakib, 

2016; Zhang et al., 2017; Akdeniz et al., 2014). Zeer kleine golflengtes van MMW-signalen in combinatie 

met verbeterde RF-circuits maken zeer grote aantallen geminiaturiseerde antennes mogelijk. Deze 

meervoudige antennesystemen kunnen worden gebruikt om zeer hoge versterkingen te vormen. De auteurs 

verklaren dat hun artikel is ingegeven door het feit dat in eerdere werken niet voldoende aandacht is 

besteed aan een dergelijke potentiële toename van risico. In hun conclusies stellen de auteurs:  

 

"Dit artikel heeft de betekenis aangetoond van het probleem van blootstelling van de mens aan RF-straling in de 

downlink van een mobiel communicatiesysteem. In dit document is het blootstellingsniveau gemeten in termen 

van PD482 en SAR483, en zijn deze vergeleken met die zijn berekend in Release 9 484 als representatief voor de 

huidige mobiele communicatietechnologie. In tegenstelling tot eerdere onderzoeken die alleen uplinks 

bestudeerden, is in dit document vastgesteld dat de downlinks van 5G ook aanzienlijk hogere niveaus van PD en 

SAR opleveren in vergelijking met Release 9 (het huidige blootstellingsscenario). Onze resultaten benadrukken dat 

de toename het gevolg is van twee technische veranderingen die zich waarschijnlijk zullen voordoen in 5G: (i) 

meer toegangspunten (AP's) als gevolg van de inzet van kleinere cellen en (ii) meer geconcentreerde RF-energie 

per downlink RF-bundel door het gebruik van grotere gefaseerde arrays. In tegenstelling tot eerdere studies 

beweert dit artikel dan ook dat RF-velden die worden gegenereerd in downlinks van 5G485 ook gevaarlijk kunnen 

zijn, ondanks de verre-veld voortplanting. Daarom roepen de auteurs op tot het ontwerpen van mobiele 

communicatie- en netwerkschema's die een AP dwingen om het genereren van RF-velden te vermijden indien 

gericht op een menselijke gebruiker onder een hoek die een gevaarlijk niveau van PD en SAR oplevert. Daartoe 

wordt in het document als toekomstig werk genoemd het ontwikkelen van het idee van technieken die menselijke 

blootstelling aan RF-velden in 5G-downlinks verminderen" (Imtiaz en Seungmo, 2017).‟ 486 

 

296. De door het EPRS aangehaalde paper van Nasim en Kim verwijst naar de 5G-

frequentie van 28 GHz487, met de simulatie van slechts één aangesloten gebruikersapparaat. 

Uiteraard is 5G bedoeld om het Internet of Things (IoT), het Internet of Medical Things 

(IoMT) vorm te geven, met een uitbreiding naar het Internet of Bodies (IoB) en de nieuw 

opkomende NeuroTech industrie488. Terwijl Nasim en Kim hun onderzoek gebaseerd 

hebben op slechts één aangesloten gebruikersapparaat, moeten we bij 5G, zoals al 

verschillende malen aangehaald, uitgaan van een capaciteit van tenminste 1.000.000 

apparaten per vierkante kilometer489.  Er is geen reden om er – bij ongewijzigd 

                                                           
482 PD: Potential Difference (potentiaalverschil). Het potentiaalverschil wordt gedefinieerd als de hoeveelheid energie die door 
een coulomb lading – een eenheid van elektrische lading – wordt gebruikt om van het ene punt naar het andere te gaan. Het 
wordt gemeten in volt en weergegeven door het symbool V. Het potentiaalverschil wordt gemeten door de voltmeter. 
483 SAR: Specific Absorption Rate. Specifieke absorptiesnelheid (SAR) is een maat voor de snelheid waarmee energie per massa-
eenheid wordt geabsorbeerd door een menselijk lichaam wanneer het wordt blootgesteld aan een radiofrequent (RF) 
elektromagnetisch veld. 
484 Release 9 is (na Release 8) de tweede versie van het LTE-netwerk (4G).  
485 Downlink: signaal afkomstig van een zendmast naar het mobiele apparaat. Uplink: signaal dat het mobiele apparaat verlaat en 
teruggaat naar een zendmast. https://www.signalbooster.com/blogs/news/uplink-power-downlink-power. 
486 European Parliamentary Research Service / EPRS (2021). Health Impact of 5G. Study: Panel for the Future of Science and 
Technology. Scientific Foresight Unit (STOA) PE 690.012 – July 2021. Pagina 6. Vertaling: DeepL Translate. 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf. 
487 De Europese landen richten zich op het gebruik van de 26 GHz frequentieband, terwijl de VS, Japan en Korea gebruik zullen 
maken van de 28 GHz-band. Doordat de eerste generatie 5G-apparaten naar verwachting op een ‘tuning range’ werkt, zullen 
apparaten uit de VS, Japan en Korea ook op de 26 GHz-band kunnen werken en vice versa. Zie: Ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat (2020). Beleidsnota: Marktconsulatie 26 GHz band met het oog op toekomstige uitgifte voor nieuwe generatie 
draadloze netwerken. Januari 2020. Pagina 3. https://www.internetconsultatie.nl/marktconsultatie26ghzband. 
488 Zie ook hoofdstuk V. 
489 Ssemboga AR en Restrepo J (2018) 5G. Session 5: The economic impact of 5G – Ensure regulation and keep pace of innovation. 
Presentatie ITU (Internationale Telecommunicatie Unie). https://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-
Market/Documents/Events2018/RED-AFR_BF/Ses5.0_5G_Ssemboga.pdf.  

https://www.signalbooster.com/blogs/news/uplink-power-downlink-power
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf
https://www.internetconsultatie.nl/marktconsultatie26ghzband
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Documents/Events2018/RED-AFR_BF/Ses5.0_5G_Ssemboga.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regulatory-Market/Documents/Events2018/RED-AFR_BF/Ses5.0_5G_Ssemboga.pdf
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antennebeleid – niet vanuit te gaan dat door de telecomindustrie de mogelijkheden van het 

5G-netwerk optimaal zullen worden benut. (ALARA wordt dan vervormd naar: „As Large 

As Regulators Allow‟, waarmee elke vorm van voorzorg wordt gepareerd en het ALARA-

principe als voorzorgbeginsel haar betekenis verliest.)  

 

297. Hoewel het er dus naar uitziet dat de 5G-technologie volop zal worden benut, 

benadrukt het EPRS dat dit gebeurt zonder te beschikken over de wetenschappelijke kennis om 

de langetermijn gevolgen van 5G voor de gezondheid te kunnen beoordelen. Daarbij wijst het 

EPRS erop dat er nog geen adequate methode is om de daadwerkelijke blootstelling van 

de bevolking aan 5G millimetergolven te monitoren.  

Een oproep tot een moratorium acht het EPRS daarom gerechtvaardigd.  

 

„De literatuur bevat geen adequate studies die het risico uitsluiten dat tumoren en nadelige effecten op 

de voortplanting en de ontwikkeling kunnen optreden bij blootstelling aan 5G MMW, of om de 

mogelijkheid uit te sluiten van bepaalde synergetische interacties490 tussen 5G en andere frequenties die 

reeds worden gebruikt. Dit maakt de invoering van 5G onzeker, zowel wat gezondheidskwesties als 

wat het voorspellen en/of monitoren van de daadwerkelijke blootstelling van de bevolking betreft: 

deze leemten in kennis rechtvaardigen de oproep tot een moratorium op MMW van 5G, in afwachting 

van de voltooiing van adequaat onderzoek.  

 

In het licht van deze onzekerheden is een beleidsoptie het bevorderen van multidisciplinair 

teamonderzoek naar verschillende factoren betreffende de blootstellingsevaluatie en ook naar de 

biologische effecten van 5G MMW bij frequenties tussen 6 en 300 GHz, zowel op de mens als op de flora 

en fauna van het milieu, b.v. niet-menselijke gewervelde dieren, planten, schimmels en ongewervelde 

dieren.‟491 
 

298. Het EPRS is van mening dat voor radiofrequente elektromagnetische velden hetzelfde 

zou moeten gelden als voor chemische stoffen, met als leidend beginsel: „geen gegevens, 

geen markt‟. 492 Terwijl de ICNIRP onverminderd blijft uitgaan van het „alleen thermische 

effecten-paradigma‟ (zie hoofdstuk V), stelt het EPRS:   

 

„Toch weten we dat er athermische bioreacties bestaan. Sommige frequenties worden zelfs al gebruikt voor 

therapeutische doeleinden in een aantal takken van de geneeskunde. (…) Aangezien elk geneesmiddel 

ook bijwerkingen kan hebben, moeten ook niet-thermische bijwerkingen van RF-EMV worden overwogen bij 

de risicobeoordeling. Kortom, het peer-reviewed onderzoek toont aan dat kortdurende blootstelling 

MMW-straling niet alleen menselijke cellen aantast, maar ook kan leiden tot veranderingen in de 

gevoeligheid van bacteriën die schadelijk zijn voor de mens, en voor verschillende biologisch actieve 

chemische stoffen, waaronder antibiotica.‟493 

 

299. Het EPRS waarschuwt dat gesproken moet worden over een „experiment op de 

menselijke bevolking‟ als niet eerst het definitieve 5G-protocol wordt opgesteld om de 

                                                           
490 Synergetische interacties: Het zelfstandig naamwoord synergie is afkomstig uit het Grieks (synergia). Het wordt gebruikt voor 
een situatie waarin het effect van een samenwerking groter is dan elk van de samenwerkende partijen afzonderlijk zou kunnen 
bereiken. Van dit zelfstandig naamwoord is synergetisch afgeleid. 
491 European Parliamentary Research Service / EPRS (2021). Health Impact of 5G. Study: Panel for the Future of Science and 
Technology. Scientific Foresight Unit (STOA) PE 690.012 – July 2021. Pagina VII. Vertaling: DeepL Translate. 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf 
492 Ibidem, pagina VII.  
493 Ibidem, pagina 11. Cursief: WdJ.  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf
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daadwerkelijke blootstelling van de bevolking te kunnen monitoren, iets wat nu niet 

mogelijk is. Het opstellen van een dergelijk protocol vraagt volgens het EPRS nog drie tot 

vijf jaar.494 

 

„Gezien dit tijdsbestek is het een optie om de effecten te bestuderen voordat de hele wereldbevolking en 

het hele milieu worden blootgesteld. (…) Invoering van MMW 5G-technologie zonder verdere 

preventieve studies zou neerkomen op het uitvoeren van een "experiment" op de menselijke bevolking in 

volledige onzekerheid over de gevolgen.‟495 

 

300. Met andere woorden, gezien de risico‟s en het ontbreken van een deugdelijke manier 

om de blootstelling van de bevolking te monitoren, is een moratorium op 5G noodzakelijk.  

 

IV.IV. DE NOODZAAK OM DE ONZICHTBARE REALITEIT VAN ARTIFICIËLE RF-

STRALING ZICHTBAAR TE MAKEN 

 

 
 

Figuur 4.15. Uit: Videopresentatie Ericsson, waarin Ericsson vraagt te vertrouwen op de onzichtbare  
kracht van haar radiosystemen.496 

 

 

301. De meeste mensen leven vanuit het naïeve realisme dat iets wat je niet met je gewone 

zintuigen kunt waarnemen, geen werkelijkheidsgrond heeft en dus niet bestaat. Uiteraard 

is dit lang niet altijd het geval en een evidente misvatting als het gaat om RF-EMV. 

Draadloze technologie maakt gebruik van door de mens gemaakte radiofrequente 

elektromagnetische energie die, hoewel onzichtbaar, een reële artificiële kracht vormt die 

aantoonbaar van invloed is op ons lichaam en ons leefmilieu. Biologische effecten op 

                                                           
494 Ibidem, pagina VII. 
495 Ibidem. Cursief: WdJ 
496 https://www.ericsson.com/en/portfolio/videos/3cs.  

https://www.ericsson.com/en/portfolio/videos/3cs
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lichaamsweefsel zijn een wetenschappelijk feit.497 En zelfs de Commissie EMV van de 

Gezondheidsraad, die verre van onafhankelijk lijkt te zijn (zie hoofdstuk VI), erkent dat 

het waarschijnlijk is dat onze hersenen door deze artificiële kracht worden beïnvloedt.498  

 
302. De radiofrequenties zoals gebruikt bij draadloze technologie (bij 5G naast hoog 

frequent ook ultra hoog frequent en extreem hoog frequent) vormen stralingspatronen in 

ons leefmilieu die in en door ons heen bewegen. Om een juiste indruk te krijgen van waar 

we aan worden blootgesteld en de wijze waarop ons leefmilieu steeds meer met deze door 

de mens gemaakte radiofrequente elektromagnetische velden wordt gevuld, zou deze 

straling – onzichtbaar maar meetbaar – zodanig in beeld gebracht moeten worden dat we 

een reëel beeld krijgen van de grote veranderingen die we in ons natuurlijk 

elektromagnetisch leefmilieu hebben aangebracht en waar we dagelijks in zijn 

ondergedompeld.  

 

 

 
 
Figuur 4.16. Een 5G-basisstation (smallcell) aan een lantaarnpaal. Omdat RF-EMVvoor het blote  
oog onzichtbaar zijn, lijkt het een op het oog onschuldig object.499 

 

IV.III.I. MEER REALISTISCHE BEELDEN NOODZAKELIJK 

303. Adviesrapporten en voorlichtingsbrochures van de overheid geven nauwelijks een 

realistisch beeld van de stralingsdichtheid waaraan we na de uitrol van 5G zullen worden 

                                                           
497 ‘Compared to continuous-wave radiation, pulsed microwave-frequency fields with the same average rate of energy deposition 
in tissue are generally more active in producing a biological response, ...’.  ICNIRP Guidelines 1998, 
http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf. Pagina 506. 
498 Zie hoofdstuk VI.  
499 https://www.agconnect.nl/artikel/gezondheidsraad-ga-door-met-5g-uitrol-maar-blijf-monitoren.  

about:blank
https://www.agconnect.nl/artikel/gezondheidsraad-ga-door-met-5g-uitrol-maar-blijf-monitoren
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blootgesteld. Hoewel de Nederlandse Gezondheidsraad op grond van artikel 22 van de 

Gezondheidswet 500 de taak heeft de beide kamers der Staten-Generaal voor te lichten over 

de stand van de wetenschap ten aanzien van elektromagnetische velden in relatie tot de 

volksgezondheid en het gezondheids(zorg)onderzoek, geeft zij geen waarachtig beeld van 

de te verwachten blootstelling. 

 

304. Met figuur 4.17 illustreert de Commissie EMV van de Gezondheidsraad in haar 

„Kernadvies 5G en gezondheid‟ het verschil tussen het zendpatroon van huidige basisstations 

en van een 5G basisstation. Daarbij wordt (in overeenstemming met het KPEMV) de 

suggestie gewekt dat 5G uitsluitend degene zal belasten die daadwerkelijk van het 

netwerk gebruik maakt. Met andere woorden, de fietser die in het rechterplaatje geen 

(actief) gebruik maakt van zijn mobiele telefoon501, wordt bij 5G niet blootgesteld. Om 

verschillende redenen is dit onjuist.  

 

305. Ten eerste is er, zoals hiervoor vastgesteld, ook voor 5G een „dekkingslaag‟ nodig, die 

voor een algemeen dekkend netwerk moet zorgen. Dit betekent dat de fietser op het 

rechterplaatje sowieso 24/7 blootgesteld zal worden aan stralingsbronnen vergelijkbaar 

met het linkerplaatje. De op de gebruiker gerichte stralingsbundels (Massive MIMO) op 

het plaatje rechts, komen bovenop het dekkend netwerk en moeten er dus aan worden 

toegevoegd en niet als vervangend worden voorgesteld.  

 

 

  
 

Figuur 4.17. Verschil zendpatroon huidige basisstations en 5G basisstations volgens de Gezondheidsraad. De 
fietser, die geen gebruik maakt van het 5G-netwerk, wordt volgens het rechterplaatje bij 5G niet blootgesteld. 
Dit is onjuist. 502 

 
 

                                                           
500 Artikel 22 Gezw. De Gezondheidsraad heeft tot taak Onze Minister en de beide kamers der Staten-Generaal voor te lichten 
over de stand der wetenschap ten aanzien van vraagstukken op het gebied van de volksgezondheid en het 
gezondheids(zorg)onderzoek door middel van het uitbrengen van rapporten. 
501 Beter gezegd, geen mobiele telefoon bij zich draagt of hem heeft uitgeschakeld. Zodra een mobiele telefoon aan staat is er in 
de meeste gevallen sowieso sprake van een passief gebruik, doordat de telefoon voortdurend het internet afzoekt voor updates.  
502 Gezondheidsraad (2020). Kernadvies 5G en gezondheid. Nr. 2020/16. Pagina 17.  
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306. Ten tweede geven de in de afbeelding ingetekende stralingspatronen geen realistisch 

beeld van de werkelijkheid van deze patronen. De golfpatronen om de links getekende 

zendmast breiden zich gelijkmatig naar onderen uit en blijven dicht bij de zendmast. 

Uiteraard is dat in werkelijkheid niet het geval. Waar „bereik‟ of „dekking‟ is, is straling. 

De hoogfrequente straling, zoals gebruikt bij 4G, beweegt zich met de snelheid van het 

licht van de zendmast vandaan de ruimte in, waarbij ze, afhankelijk van de objecten die ze 

al dan niet tegenkomt, afstanden van meerdere kilometers overbrugt. Het 700 MHz-

signaal, dat voor de basisdekking van 5G moet gaan zorgen, heeft zelfs een bereik van 

enkele tot vijftien kilometers. Het 3,5 GHz-signaal voor de capaciteitslaag overbrugt 

ongeveer een kilometer en het 26 GHz-signaal zo‟n 100 meter. 503 

 

307. Ook de schaars ingetekende stralingsbundels504 in het rechterplaatje, die de illusie 

geven van een onschadelijke spotlight, geven geen juiste indruk van de hoeveelheid 

straling en het „gedrag‟ van de stralingspatronen die we bij Massive MIMO (de 

capaciteitslaag) en Massive MIMO Beamforming (de superdatalaag) moeten verwachten. 

Bij een volledige ingebruikname van het 5G-netwerk, is het niet erg aannemelijk dat de 

fietser in het rechterplaatje – als hij al geen mobiele telefoon bij zich draagt en passief 

gebruik maakt van internet – aan deze stralingsbundels zal ontsnappen. De 

stralingsbundels zijn dynamisch (dat wil zeggen, ze passen zich niet alleen in vermogen, 

maar ook in richting en frequentie aan) en zodra de in het plaatje afgebeelde gebruikers 

van mobiele telefonie zich bewegen, bewegen de stralingsbundels met de gebruiker mee.  

 

308. In de derde plaats heeft de op het rechterplaatje getekende array (rooster) tientallen tot 

honderden geminiaturiseerde antennes (Massive MIMO infrastructuur) die tegelijk 

werkzaam zullen zijn en daarbij kriskras alle kanten op databundels naar verschillende 

gebruikers versturen. In geval van beamforming zullen deze 5G-antennes, door het 

signaal vanaf meerdere geminiaturiseerde antennes nèt uit fase te verzenden, beams met 

ongekend grote versterkingen vormen (beamforming) om zo de extreem hoge frequenties, 

EHF-EMV of MMW met hun geringe bereik, optimaal te kunnen benutten.  

 

309. Algemeen kan dus worden gesteld dat de aard van het 5G-netwerk en de grote 

variëteit aan en hoeveelheid van stralingspatronen die onzichtbaar het leefmilieu zullen 

vullen, niet realistisch door de Commissie EMV van de Gezondheidsraad zijn 

weergegeven, waardoor geen juist beeld wordt gegeven van de mate waarin RF-EMV bij 

5G ons leefmilieu zal vullen en onze gezondheid505 (en niet te vergeten onze flora en 

fauna) zullen belasten.  

 

                                                           
503 Antennebureau (2020). Factsheet Verschillen tussen 4G en 5G. 
https://www.antennebureau.nl/zoeken?trefwoord=Verschillen+tussen+4G+en+5G&search-submit=.  
PDF: https://www.antennebureau.nl/binaries/antennebureau/documenten/brochures/2020/juli/24/factsheet-verschillen-
tussen-4g-en-5g/Factsheet+Verschillen+4G-5G_WEB_DEF.pdf. 
504 Van de 36 geminiaturiseerde antennes in deze array (rooster) versturen er slechts 2 een databundel.  
505 Vanwege de feitelijk vastgestelde biologische effecten.  

https://www.antennebureau.nl/zoeken?trefwoord=Verschillen+tussen+4G+en+5G&search-submit
about:blank
about:blank
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310. Het RIVM-rapport „Verkenning van de blootstelling aan elektromagnetische velden afkomstig 

van 5G-systemen. Small cells en Massive MIMO‟ geeft in zekere zin de drie niveau‟s van 

radiospectra weer door mij eerder overgenomen uit het EPRS-rapport: de „dekkingslaag‟, 

de „capaciteitslaag‟ en de „superdatalaag‟. Figuur 4.18 laat zien dat we met een flinke 

uitbreiding van stralingsbronnen rekening moeten houden. Ook hier wordt echter geen 

realistisch beeld gegeven van het geheel aan stralingspatronen waar we fysiek aan zullen 

worden blootgesteld. De RF-straling van de 4G-antennes toont ten onrechte geen dekkend 

netwerk en de straling van de 5G-macro‟s en 5G-smallcells wordt al helemaal summier 

weergegeven.  

 

311. Hoewel in figuur 4.19 (eveneens afkomstig uit het RIVM-rapport) de stralingspatronen 

iets explicieter zijn gemaakt, wordt, in tegenstelling tot waar sprake van is bij een dekkend 

netwerk – in de afbeelding slecht een relatief klein gedeelte van de ruimte met RF-EMV 

gevuld (totaal misschien zo‟n 20 %). De „dekkingslaag‟, de straling afkomstig van de 

zendmast (4G-macro) beperkt zich in de afbeelding van het RIVM slechts tot een viertal 

huisjes in de onmiddellijke nabijheid van de mast (in het plaatje misschien zo‟n 8 % van de 

totale ruimte). Voor het overige wordt de draadloze communicatie verzorgd door een 5G-

macrocell, een array met meerdere miniatuurantennes die de antennesignalen zowel 

horizontaal als verticaal combineren tot beams met grote versterkingen (Massive MIMO 

Beamforming). Slechts twee huisjes op de achtergrond bevinden zich in de „dekkingslaag‟ 

en zijn tegelijk met databundels van de 5G-macrocell verbonden.  

 

 

 
 

Figuur 4.19. Illustratie uit RIVM-rapport 2019 – 0214 over integratie van 4 en 5G.506 

 

                                                           
506 R. Stam et al. (2019). Verkenning van de blootstelling aan elektromagnetische velden afkomstig van 5G-systemen. Small cells 
en Massive MIMO. RIVM Rapport 2019-0214. Pagina 14. https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2019-0214.pdf  

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2019-0214.pdf
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312. In de tamelijk lege ruimte van figuur 4.20, waarop een dekkend netwerk ontbreekt, 

zijn de objecten zodanig over de ruimte verdeeld, dat de beams van de 5G macro 

rechtstreeks de gebruikersapparaten aanstralen. Uiteraard is dit een idealisering van de te 

verwachten realiteit. Niet alleen ontbreekt het dekkende netwerk, dat over het hele plaatje 

een stralingspatroon heen zou moeten leggen, ook zullen de databundels kriskras door de 

ruimte bewegen, doordat ze de bewegingen van de gebruiker volgen en bovendien ook 

afkomstig zullen zijn van andere 5G macro‟s. Daarnaast ontbreken hier de smallcells, die 

op pakweg elke 100 meter in het beeld dienen te worden geplaatst, volledig en daarbij ook 

de bijbehorende databundels. In het flatgebouw rechts zullen zich niet slechts drie 

gebruikers(apparaten) bevinden. Eerder zal er sprake zijn van meerdere apparaten per 

appartement. Uitgaande van 4 x 8 appartementen en (minst genomen) zo‟n viertal 

draadloze apparaten per eenheid die tegelijk actief kunnen zijn (bedenk dat een „dual sim 

smartphone‟ al met twee zenders in verbinding staat 507 508 509 510), dan komen we al op 32 x 

4 = 128 gebruikers die om even zovele databundels vragen. 

  

 

 
 
Figuur 4.20. Illustratie uit RIVM-rapport 2019-0214 waarin grafisch is weergegeven hoe met behulp  
van stilstaande en bewegende bundels van MIMO-systemen gebruikerstoestellen  
rechtstreeks kunnen worden aangestraald en gevolgd.511  

 
 

313. Zeker als we de ruimte vullen met meer bewegende mensen, de veranderlijke vraag 

van de netwerkgebruikers in gedachten nemen en we ons bovendien realiseren dat er, 

                                                           
507 https://www.4g.co.uk/4g-lte-advanced/.  
508 https://www.coolblue.nl/advies/dual-sim-hoe-werkt-dat.html.  
509 https://doorgelicht.be/beste-dual-sim-smartphone/.  
510 https://www.wifiwijs.nl/beste-dual-sim-smartphone/.  
511 Ibidem, pagina 15.  

https://www.4g.co.uk/4g-lte-advanced/
https://www.coolblue.nl/advies/dual-sim-hoe-werkt-dat.html
https://doorgelicht.be/beste-dual-sim-smartphone/
https://www.wifiwijs.nl/beste-dual-sim-smartphone/
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naast 5G-macro‟s ook talloze smallcells zullen worden geplaatst (op ongeveer elke 100 

meter) waarbij 5G de capaciteit heeft om tenminste 1.000.000 apparaten per km2 te 

faciliteren, dan wordt duidelijk dat ook niet-gebruikers niet aan stralingsbelasting zullen 

kunnen ontsnappen. Sterker nog, ze zullen niet alleen dwingend worden blootgesteld aan 

een dekkend netwerk (de „dekkingslaag‟), maar ook aan een wirwar van onvoorspelbare 

stralingsbundels die door beamforming tot ongekende versterkingen kunnen komen (de 

„capaciteits-„ en „superdatalaag‟).  

 

314. Omdat de databundels onzichtbaar zijn voor het blote oog en dynamisch kriskras door 

de publieke ruimte bewegen, zullen ook burgers die geen gebruik maken van draadloze 

technologie, hier ongemerkt door worden geraakt. Niet slechts door één databundel, maar 

door een veelheid aan databundels, al dan niet extra versterkt door beamforming. 

 

315. Op basis van de nieuwe richtlijnen van de ICNIRP mag de beam in figuur 4.20 waar 

het hoofd van de man rechts op de voorgrond mee wordt geraakt, vanwege de „local 

exposure‟, overigens een veldsterkte hebben van maar liefst maximaal 122 V/m512. 

Hoewel dit soort versterkingen in de praktijk hopelijk een uitzondering zullen vormen, 

zijn dit blootstellingen die niet in verhouding staan tot de klachten die ik al krijg bij 

blootstellingen > 0,08 V/m. Ik kan me niet of nauwelijks voorstellen wat er met mij 

gebeurt als dit soort beams mij zouden raken. Uitgaande van het vonnis van de 

bestuursrechter in Arnhem dat gezondheidsrisico‟s bij blootstellingen < 1 V/m niet 

kunnen worden uitgesloten, vormen dit soort versterkingen een angstaanjagend risico. 

Hier wordt begrijpelijk waarom deze risico‟s wel moeten worden ontkend. Erkenning 

maakt de uitrol van het 5G-netwerk immers onmogelijk en extreem gevaarlijk. 

 

 
Figuur 4.21. Illustratie uit rapport Agentschap Telecom (Verkenning door Stratix) waarin de nieuwe 5G-
technologie (Massive MIMO) wordt vergeleken met de oude technologie. Ook hier wordt geen realistisch 
beeld gegeven van de te verwachten blootstellingen.513 
 

 

316. Tot slot het rapport „Small cells en Massive MIMO‟ dat Statix in 2019 in opdracht van 

het Agentschap Telecom (vallend onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van 

                                                           
512 Gemiddeld over 6 minuten. Zie hoofdstuk V. 
513 Stratix (2019). Smallcells and massive MIMO, een verkenning (deskresearch). Pagina 16. 
https://www.agentschaptelecom.nl/documenten/rapporten/2019/05/09/small-cells-en-massive-mimo-antennes. 

https://www.agentschaptelecom.nl/documenten/rapporten/2019/05/09/small-cells-en-massive-mimo-antennes
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EZK) opstelde. Ook in dit rapport wordt een nauwelijks realistisch beeld gegeven van wat 

ons met 5G aan blootstelling te wachten staat als het gehele netwerk is uitgerold (zie 

figuur 4.21).  

 

Net zoals in het rapport van de Commissie EMV van de Gezondheidsraad wordt in het 

rechterplaatje de dekkingslaag niet afgebeeld, waardoor ook hier ten onrechte de 

suggestie wordt gewekt dat er bij 5G sprake is van minder blootstelling. De openbare 

ruimte wordt in het rechterplaatje op straatniveau niet of nauwelijks belast. Ook de 

gelijkmatige verdeling van databundels vanaf slechts één (hooggeplaatste) stralingsbron is 

niet overeenkomstig de werkelijkheid van de te verwachten dynamische blootstellingen 

van ontelbare antenne-installaties (macro-, micro- en smallcells).  

 

IV.III.II. „PERSUING THE INVISIBLE 5G SITE AT STREET LEVEL‟ 

317. Omdat artificiële straling voor het blote oog onzichtbaar is, lijken de „witte kastjes‟ die 

in het straatbeeld beginnen te verschijnen (zie figuur 4.22) op het eerste gezicht 

onschuldig. Doordat burgers door de overheid niet worden geïnformeerd over de 

gezondheidsrisico‟s, zullen deze nieuwe aan de bestaande infrastructuur opgehangen 

elementen de meeste mensen zelfs niet opvallen (zie o.a. de smallcell aan een lantaarnpaal, 

zoals eerder afgebeeld). 

 

 
 

Figuur 4.22. Antennes 5G micro en macro. Ericsson.514 Door hun grote variëteit zijn 5G-antennes voor het 
publiek niet of nauwelijks herkenbaar.  
 

 

                                                           
514 https://www.ericsson.com/4a9fce/assets/local/small-cells/doc/ericsson-street-solutions-brochure_2021.pdf.  

https://www.ericsson.com/4a9fce/assets/local/small-cells/doc/ericsson-street-solutions-brochure_2021.pdf
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318. Onder de kop „Persuing the invisable 5G site at street level and serving diverse frequency 

levels‟515, laat Ericsson op haar website zien dat 5G streetmacro‟s onopvallend 

(onzichtbaar) aan de bestaande infrastructuur in het straatbeeld kunnen worden 

opgenomen. 516 Streetmacro‟s vormen waar nodig om het netwerk dekkend te krijgen, een 

tussenlaag tussen 4- of 5G-zendinstallaties (de „dekkingslaag‟) en smallcells (de 

„capaciteits-‟ en „superdatalaag‟).  

 
 

 

 

 
 

Figuur 4.23. 5G streetmacro‟s in straatbeeld van een Amerikaanse stad. Streetmacro‟s vormen waar nodig 
voor dekking een tussenlaag tussen 5G-macro‟s en smallcells (foto Ericsson).517 Uiterst links de Mid-band, 
uiterst rechts de mmWave site uit figuur 4.22. 
 
 

 
319. De door Ericsson genoemde onzichtbaarheid wordt bevorderd door de enorme 

variëteit aan macro- en microcells die door de industrie wordt aangeboden om het 5G-

netwerk op te bouwen, waardoor ze zo goed als onherkenbaar worden voor het publiek. 

Eventuele toenemende of nieuwe gezondheidsklachten, die mogelijk het gevolg kunnen 

zijn van deze vergunningsvrij in de openbare ruimten bijgeplaatste antenne-installaties, 

zal het publiek daarom niet zo snel met blootstelling aan deze antennes in verband 

brengen. Dit terwijl het, zoals ik in hoofdstuk VI laat zien, heel goed mogelijk is dat een 

verhoogde oxidatieve stress het werkingsmechanisme is, dat maakt dat mensen onder 

invloed van blootstelling aan RF-EMV tal van klachten, aandoeningen en ziekten kunnen 

ontwikkelen.  
 

 

                                                           
515 Vertaald: ‘De onzichtbare 5G-site op straatniveau en met verschillende frequentieniveaus’. 
516 https://www.ericsson.com/en/small-cells/outdoor-coverage/street-solutions.  
517 Ibidem  

https://www.ericsson.com/en/small-cells/outdoor-coverage/street-solutions
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Figuur 4.23. 5G-Antennes kunnen ook letterlijk onzichtbaar onder putdeksels worden geplaatst.518 

 

 

320. De „onzichtbaarheid‟ van antenne-installaties en zelfs het streven hiernaar door de 

industrie, is in strijd met het ALARA-principe dat om een ALARA-cultuur vraagt (zie 

hoofdstuk III). Deze cultuur wordt gekenmerkt door een risicobewustzijn en door een 

kritische houding die continu streeft naar vermindering en preventie van blootstelling aan 

artificiële straling. Als de burger zich zelfs niet bewust is van nieuwe stralingsbronnen in 

zijn onmiddellijke leefomgeving, informatie over deze stralingsbronnen niet of nauwelijks 

beschikbaar of toegankelijk is en instanties als het Kennisplatform EMV nalaten burgers te 

informeren over de mogelijke risico‟s, dan wordt er diametraal op het ALARA-principe 

gehandeld.  

 

IV.III.III. DE NOODZAAK HET ONZICHTBARE ZICHTBAAR TE MAKEN 

321. In de recent verschenen studie „Measurements of radiofrequency electromagnetic fields, 

including 5G, in the city of Columbia, SC, USA‟ van Koppel en Hardell (2022) wordt 

beargumenteerd waarom de „onzichtbaarheid‟ van antenne-installaties een probleem 

vormt.  

 

„Over het algemeen suggereren de bevindingen van de huidige studie dat antennes van basisstations 

voor mobiele telefoons duidelijk en merkbaar moeten zijn, omdat dit personen zou helpen die hun 

blootstelling moeten beperken door afstand te nemen van RF-bronnen.‟519 

 

322. De studie was gericht op het karakteriseren van de draadloze infrastructuur en de 

blootstelling van het publiek aan RF-EMV, inclusief de submillimetergolf 5G, in het 

stadscentrum van Columbia, SC, VS. In de discussie merken de onderzoekers het 

volgende op:‟ 

 

                                                           
518 Stratix (2019). Smallcells and massive MIMO, een verkenning (deskresearch).  
https://www.agentschaptelecom.nl/documenten/rapporten/2019/05/09/small-cells-en-massive-mimo-antennes.  
519 Koppel T en Hardell L (2022). Measurements of radiofrequency electromagnetic fields, including 5G, in the city of Columbia, 
SC, USA. World Academy of Sciences Journal. 4: 23, 2022. Abstract, pagina 1. Vertaling: Google Translate. 
https://www.spandidos-publications.com/10.3892/wasj.2022.157. 

https://www.agentschaptelecom.nl/documenten/rapporten/2019/05/09/small-cells-en-massive-mimo-antennes
https://www.spandidos-publications.com/10.3892/wasj.2022.157
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„Basisstations dichtbij straatniveau leverden de hoogste blootstelling op. (...) Dit blijkt uit metingen die 

de hoogste blootstelling berekenden voor Gervais Street, waar ook de maximale blootstelling van het 

hele onderzoek werd geregistreerd. In tegenstelling tot de andere gemeten straten, onderscheidt 

Gervais Street zich door twee kenmerken: i) Er werden nieuwe 5G-basisstations geïnstalleerd en; ii) het 

merendeel van de antennes van het basisstation werd op een laag niveau geïnstalleerd, dicht bij het 

straatniveau. Daarom toonde de huidige studie aan dat de installatie van 5G-basisstationantennes de 

reden was voor de hoogste blootstellingsgebieden in de stad. De reden voor de hoge 

blootstellingsniveaus is de noodzaak om basisstations dicht bij de abonnee-apparaten te brengen. 

 

Voetgangers die door de straten van de stad lopen, kunnen radio- en tv-zenders op de top van hoge 

gebouwen opmerken; het is echter onwaarschijnlijk dat ze vermoeden dat cilindrische objecten bovenop 

elektriciteitspalen, straatlantaarns en verkeerslichten antennes voor mobiele telefoons kunnen zijn, vooral gezien 

het feit dat deze in dezelfde kleur zijn geverfd als de paal waarop ze zijn gemonteerd. Bovendien zijn antennes van 

mobiele telefoons niet altijd duidelijk zichtbaar, waardoor individuen zich niet bewust zijn van hun 

aanwezigheid; misschien is dit te wijten aan doeleinden om te voldoen aan relevante stadsverordeningen, 

zoals esthetiek.‟520 

 

323. Figuur 4.24 en 4.25 geven een beeld van de door Koppel en Hardell in de openbare 

ruimte gemeten straling afkomstig van dicht op de bebouwing geplaatste 5G en 4 LTE 

basistations. De electrosmog van de enorme stralingslobben is in de afbeeldingen goed 

zichtbaar gemaakt, maar in werkelijkheid onzichtbaar voor het blote oog, waardoor de 

meeste mensen niet weten dat ze zich in radiofrequente straling bevinden met potentiële 

en reële risico‟s.  

 

 

                                                           
520 Ibidem, pagina 8. Vertaling Google Translate. Cursief: WdJ.  
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Figuur 4.24 en 4.25. Stralingspatronen van 4G LTE en 5G-basisstations dicht op de bevolking in beeld gebracht 
(Koppel en Hardell, 2022).521 
 

324. In hun conclusies komen Koppel en Hardell terug op het probleem van de 

„onzichtbaarheid‟ van antenne-installaties, met name nu ze zo dicht op de bebouwing 

worden geplaatst en de blootstellingsniveau‟s daarmee aanzienlijk oplopen. 

 

„De RF-blootstellingsniveaus van de antennes van het basisstation van mobiele telefoons in de buurt 

van het straatniveau bereikten hoge niveaus. Het wordt daarom aanbevolen om al dergelijke zenders 

voor directe nabijheid te voorzien van een etiket met relevante tekens om te waarschuwen voor hoge 

RF-blootstelling in het gebied522. Antennes van het basisstation voor mobiele telefoons moeten duidelijk en 

zichtbaar zijn, zodat mensen die hun blootstelling moeten beperken, de kans krijgen om dit te doen door afstand te 

nemen van de RF-bronnen. Gezien de huidige trend van aanbieders van mobiele telefoniediensten om 

hun 5G-netwerk uit te breiden, worden er meer antennes voor basisstations voor elektriciteitsmasten 

verwacht. Daardoor zal de blootstelling van het publiek de komende jaren waarschijnlijk ook 

toenemen.‟523 

 

325. Tot het „zichtbaar maken‟ van stralingsbronnen, behoort ook een realistisch beeld van 

de omvang van het netwerk.  Eerder liet ik zien dat het 5G-netwerk drie lagen radiospectra is 

opgebouwd: de dekkingslaag, de capaciteitslaag en de superdatalaag. De „dekkingslaag‟ is 

bedoeld om „een brede dekking buitenshuis en een diepe dekking binnenshuis‟ te bieden.524 Hij 

                                                           
521 Ibidem, pagina 10. 
522 Aanbeveling 13 (pagina 16) van het rapport van de staat New Hampshire: ʻCommission to Study The Environmental and Health 
Effects of Evolving 5G technology'. Voor PDF zie:  
http://www.gencourt.state.nh.us/statstudcomm/committees/1474/reports/5G%20final%20report.pdf.  
523

 Koppel T en Hardell L (2022). Measurements of radiofrequency electromagnetic fields, including 5G, in the city of Columbia, 

SC, USA. World Academy of Sciences Journal. 4: 23, 2022. Abstract, pagina 11. Vertaling: Google Translate. 
https://www.spandidos-publications.com/10.3892/wasj.2022.157. 
524 EPRS, pagina 4.  

http://www.gencourt.state.nh.us/statstudcomm/committees/1474/reports/5G%20final%20report.pdf
https://www.spandidos-publications.com/10.3892/wasj.2022.157
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bestaat uit lagere frequenties die goed door muren kunnen bewegen.525 In het rapport „5G 

en gezondheid‟ bevestigt de Gezondheidsraad dat met de lagere frequenties „de 

basisnetwerken‟526 worden opgebouwd.  

 

„Bij de ingebruikname van het eerste 5G-netwerk in Nederland op 28 april 2020 is in eerste instantie een 

frequentieband gebruikt die ook voor 4G wordt gebruikt, de 1800 MHz-band. De frequentiebanden 

voor mobiele telecommunicatie worden namelijk “technologieneutraal” geveild, dat wil zeggen dat ze 

niet aan een bepaalde technologie, zoals 4G of 5G, gebonden zijn. Later zullen de frequentiebanden 

rond 700, 1400 en 2100 MHz gebruikt gaan worden voor draadloze communicatie, nadat die geveild 

zijn. In een nog later stadium zullen ook frequentiebanden rond 3,5 GHz en 26 GHz gebruikt gaan 

worden.‟527 

 

„De 700 MHz-band was tot nu toe voor andere toepassingen dan telecommunicatie in gebruik, zoals 

draadloze microfoons en televisie (Digitenne). Deze band zal gebruikt worden als basisstructuur voor 

de 5G-netwerken. Daarvoor kunnen voor een deel bestaande 3G- en 4G-basisstations aangepast 

worden. De frequentieband rond 1400 MHz was gereserveerd voor de omroep, maar is nooit in gebruik 

genomen. De frequentieband rond 2100 MHz is al in gebruik bij 3G en 4G telecommunicatie.‟528 

 

Zoals eerder vastgesteld heeft het 700 MHz-signaal een bereik van enkele tot vijftien 

kilometers.529 Vanuit de al in Nederland aanwezige opstelpunten kan de basisstructuur 

(de „dekkingslaag‟) voor 5G dus eenvoudig worden gerealiseerd.  

 

326. De tweede laag, de „capaciteitslaag‟ (tussen de 1 GHz en de 6 GHz) zal in Nederland 

gebruik gaan maken van het 3,5 GHz-signaal, die al een aanzienlijk minder grote afstand 

overbrugt, ongeveer 1 kilometer. 530 

En tot slot, de derde laag, de „superdatalaag‟ (vanaf 6 GHz) waarvoor de 26 GHz-

frequentieband zal worden geveild. Het 26 GHz-signaal overbrugt nog slechts ongeveer 

100 meter531, wat impliceert dat antenne-installaties voor 26 GHz dicht op de ontvanger 

van het signaal (het publiek) moeten worden geplaatst.   

 

327. Proberen we ons een realistisch beeld te vormen van de blootstellingen als het gaat om 

het nieuwe 5G-netwerk, dan moeten we ons in eerste instantie een basisdekking van RF-

EMV (de „dekkingslaag‟) voorstellen, waaraan bij dekking mobiel bereik iedereen sowieso 24/7 

wordt blootgesteld.  

 

328. Opgemerkt zij dat de antennes voor de dekkingslaag die sinds de 4e generatie internet 

over het gehele land moest worden gelegd, sinds het vergunningsvrij maken van antenne-

installaties < 5 meter532 door de telecomindustrie steeds dichter op de bevolking zijn 

                                                           
525 Het EPRS gaat bij deze laag uit van frequenties < 1 Gigaherz. In Nederland is de 700 MHz band (eerder gebruikt voor Digitene, 
draadloze microfoons en televisie, bedoeld als basisstructuur voor de 5G-netwerken. Maar bij de opbouw van 5G maken 
providers o.a. ook gebruik van de frequentiebanden 1400 en 2100 MHz, oftewel 1,4 en 2,1 GHz. 
526 Gezondheidsraad (2020). Kernadvies 5G en gezondheid. Nr. 2020/16. Pagina 13. 
527 Ibidem. 
528 Ibidem, pagina 14.  
529 Antennebureau (2020). Factsheet Verschillen tussen 4G en 5G. 
https://www.antennebureau.nl/zoeken?trefwoord=Verschillen+tussen+4G+en+5G&search-submit=.  
530 Ibidem. 
531 Ibidem.  
532 Zie mijn beroepschrift aangaande het Besluit bouwvergunningsvrije en licht bouwvergunningplchtige bouwwerken. 

https://www.antennebureau.nl/zoeken?trefwoord=Verschillen+tussen+4G+en+5G&search-submit
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geplaatst. Figuur 4.26 geeft de kenmerken weer van verschillende antennes afgebeeld in 

figuur 4.27, die bij Snowworld  Zoetermeer 6 meter boven de grond zijn opgehangen.533 

 

 

 
 

Figuur 4.26. Kenmerken KPN antennes 6 meter boven de grond bij Snowworld Zoetermeer.534 

 

 
 

Figuur 4.27. KPN antenne-installatie 6 meter boven de grond bij  
Snowworld Zoetermeer.535 

 

                                                           
533 https://antennekaart.nl/blog/de-eerste-kpn-huawei-locaties-in-den-haag.  
534 Ibidem.  
535 Ibidem.  

https://antennekaart.nl/blog/de-eerste-kpn-huawei-locaties-in-den-haag
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329. Hoe nonchalant de telecomindustrie is geworden als het gaat om de plaatsing van 

antenne-installaties voor het basisnetwerk, blijkt uit de bijplaatsing van drie nieuwe 

antennes voor 700, 800 en 900 MHz aan de voet van een Vodafoon-mast in Emmen (zie 

figuur 4.28). Dat de antennes536 niet in de mast zijn gehangen, maar op de grond naast te 

kast zijn geplaatst, is waarschijnlijk omdat de feeders voor de lage frequentiebanden naar 

de grond lopen.537 Dit betekent echter wel dat het publiek, omdat hoogte ontbreekt, 

aanzienlijk dichter in de buurt van zenders kan komen. Zonder zich bewust te zijn van 

enig risico.  

 
 

Figuur 4.28. Aan de voet van een Vodafoon-antennemast in Emmen 
zijn vergunningsvrij drie antennes (700, 800 en 900 MHz bijgeplaatst) die,  
omdat de hoogte ontbreekt, aanzienlijk dichter op het publiek staan.538 

 

                                                           
536 Volgens Antennekaart.nl een Ericsson Radio 2460.  
537 https://antennekaart.nl/blog/de-eerste-kpn-huawei-locaties-in-den-haag.  
538 Ibidem.   

https://antennekaart.nl/blog/de-eerste-kpn-huawei-locaties-in-den-haag
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„De buitenste twee poorten zenden 800 MHz en 900 MHz. De binnenste poorten zenden 700 MHz. Het 

ontvangen voor alle frequentiebanden gebeurt op alle poorten. Daarmee is dit dus een 2T4R 

configuratie. Deze configuratie wordt ook door KPN en T-Mobile gebruikt. Door de dubbele 

hoeveelheid ontvangstkanalen wordt de gevoeligheid van uploadsignalen verbeterd op plekken waar 

het signaal anders slechter zou zijn.‟539 

 

330. De capaciteitslaag met frequenties tussen 1 GHz en 6 GHz, maakt gebruik van  

Massive MIMO, door het EPRS een „een van de belangrijkste nieuwigheden van 5G‟ genoemd, 

waarbij een „compromis tussen dekking en capaciteit‟ is gevonden. 540 

 

 

 

 

Figuur 4.29. Massive MIMO architectuur zowel schematisch als ruimtelijk weergegeven.  
Links een zendmast voor de dekkingslaag (in Nederland 700 MHz), verbonden met een massive MIMO 
basisstation (capaciteitslaag) met tientallen tot wel honderd geminiaturiseerde antennes die stralingsbundels 
vormen. Elke antenne wordt gevoed door een signaal uit het 3,5 GHz-frequentiegebied dat dynamisch  
(up- en downlinks) verbonden is met gebruikers.541 542 

                                                           
539 https://antennekaart.nl/blog/vodafone-activeert-de-eerste-700mhz-locaties.  
540 European Parliamentary Research Service / EPRS (2021). Health Impact of 5G. Study: Panel for the Future of Science and 
Technology. Scientific Foresight Unit (STOA) PE 690.012 – July 2021. Pagina 4. 
541 Albreem M.A.M., Juntii M, Shahabuddin S. (2019). Massive MIMO detection techniques: A survey. IEEE Communications 
Surveys & Tutorials, August 2019, PP (99): 1-1. 
https://www.researchgate.net/publication/335215140_Massive_MIMO_Detection_Techniques_A_Survey. 

https://antennekaart.nl/blog/vodafone-activeert-de-eerste-700mhz-locaties
https://www.researchgate.net/publication/335215140_Massive_MIMO_Detection_Techniques_A_Survey
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331. Albreem et al. (2019) geven een indruk van de manier waarop het RF-signaal in de 

capaciteitslaag (3,5 GHz) kriskras door de openbare ruimte beweegt (figuur 4.29, 

schematische weergave bovenaan). Deze stralingspatronen moeten we optellen bij de eerste 

laag, de dekkingslaag met frequenties rond de 700 MHz. Omdat de afgebeelde illustratie 

bedoeld was om te laten zien hoe de technologie werkt, waardoor de schaal van het 

Massive MIMO-basistation vertekend is, maakte ingenieur Jolanda van den Berg een meer 

ruimtelijke versie van de stralingbundels (figuur 4.29 onderaan). De hier geïllustreerde 

stralingsbundels zijn adaptief, wat betekent dat zij zich aanpassen niet alleen in vermogen, 

maar ook in richting en frequentie. Voor de beeldvorming herhaal ik nogmaals dat we hier 

spreken over een capaciteit van tenminste 1.000.000 apparaten per km2, dat wil zeggen, 

gemiddeld op elke vierkante meter een „smart‟ apparaat dat dynamisch met het 5G-

netwerk in verbinding staat.  

 

332. De Commissie EMV van de Gezondheidsraad schrijft in het „Kernadvies 5G en 

Gezondheid‟ het volgende over de 3,5 GHz-frequentieband: 

 

‘De 3,5 GHz-band zal later in gebruik genomen worden, met name om de capaciteit van het netwerk te 

vergroten. Deze frequentie was tot nu toe in gebruik voor bedrijfsnetwerken en lokale 

breedbandverbindingen en bij het grondstation voor de inlichtingendiensten in Burum. Het bereik is kleiner 

dan dat van 700 MHz: een basisstation met 3,5 GHz kan een afstand van zo’n 100 tot 150 meter bestrijken 

omdat het signaal geblokkeerd en gereflecteerd zal worden door bebouwing en begroeiing op het niveau 

van de gebruiker. Daarom zal voor deze band niet alleen gebruik worden gemaakt van bestaande 

basisstations, maar ook van kleinere antennes die bijvoorbeeld aan straatmeubilair zoals lantarenpalen 

bevestigd kunnen worden.’543 

 

333. Binnen de „superdatalaag‟ lopen de frequenties van ultra hoge frequenties (UHF-

EMV) van 6 GHz op naar extreem hoge frequenties (EHF-EMV) of millimetergolven 

(MMW) van 30 GHz en meer. Deze ultra tot extreem hoge frequenties zijn nodig om te 

voldoen aan de „top-performing van de International Telecommunication Union 

Radiocommunicatie Sector (ITU-R) van de Internationale Mobiele Telecommunicatie (IMT)-2020 

standaard‟ 544.  

 

334. Hoewel de Gezondheidsraad in haar rapport „5G en gezondheid‟ adviseert om de 26 

GHz-frequentieband voorlopig niet te gebruiken545, is de overheid voornemens ook deze 

band in 2022 ten behoeve van het 5G-netwerk te veilen.546 De Gezondheidsraad hierover 

in haar kernadvies:  

 

„De frequentieband rond 26 GHz is momenteel in gebruik voor straalverbindingen, cameratoezicht op 

stations en zelfrijdende auto‟s. Deze frequentieband zal in Nederland niet op korte termijn voor 5G 

                                                                                                                                                                        
542 Opmerking: Alleen het bovenste gedeelte van de figuur (de schematische weergave) is afkomstig uit Albreem en 
Shahabuddin. Het onderste gedeelte (de ruimtelijke weergave) is ten behoeve van dit verweerschrift gemaakt door Ing. J. van 
den Berg.  
543 Gezondheidsraad (2020). Kernadvies 5G en Gezondheid, pagina 14. 
544 Ibidem.  
545 ‘De commissie adviseert de frequentieband van 26 GHz niet voor 5G in gebruik te nemen zolang mogelijke gezondheidsrisico’s 
niet zijn onderzocht.’ Gezondheidsraad (2020). Kernadvies 5G en gezondheid, pagina 4 – 5.  
546  
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gebruikt gaan worden. 26 GHz zal te zijner tijd vooral dienen om de capaciteit van het netwerk nog 

verder te vergroten. Het bereik van deze frequentie is nog kleiner dan dat van 3,5 GHz. Tot slot wordt 

ook de mogelijkheid nog open gehouden om bij 5G nog hogere frequenties dan 26 GHz te gebruiken. 

Welke frequenties precies voor 5G-toepassingen gebruikt gaan worden en met welk type antenne kan 

per aanbieder en producent verschillen.‟547 

 

335. In de superdatalaag wordt onder andere gebruik gemaakt van „beamforming‟, een 

Massive MIMO-techniek die met behulp van interferentie-technieken tot grote 

versterkingen van stralingsbundels kan komen waardoor het probleem van het korte 

bereik van millimetergolven (MMW) wordt opgelost. Over de techniek van beamforming, 

schrijft het EPRS:  

 

„De techniek van dynamische zendmasten die gebruik maken van beamforming‟;  

 

„Men realiseerde zich al snel dat een dergelijke technologie kon worden uitgebreid tot Multi-User 

toepassingen om het probleem van interferentie binnen een cel te verminderen of te vermijden. Dit 

leidde tot een reeks oplossingen die bekend staan als MU-MIMO (David en Viswanath, 2005). 

Anderzijds heeft de toepassing van deze oplossingen onvermijdelijk vragen doen rijzen over de 

gevolgen voor de gezondheid. Het Europees Parlement heeft deze kwestie behandeld in een document 

uit 2019 over de stand van zaken met betrekking tot de verspreiding van 5G in Europa, de VS en Azië‟;  

 

„Een verhoogde blootstelling kan niet alleen het gevolg zijn van het gebruik van veel hogere frequenties in 5G, 

maar ook van het potentieel voor de aggregatie van verschillende signalen, hun dynamische aard en de complexe 

interferentie-effecten die daaruit kunnen voortvloeien, met name in dichtbevolkte stedelijke gebieden. De 5G-

radiostralingsvelden verschillen sterk van die van vorige generaties door hun complexe bundelvormige 

transmissies in beide richtingen - van basisstation naar handset en weer terug.‟ 548 
 

336. Hogere frequenties, de aggregatie van verschillende signalen, het dynamische 

karakter van de adaptieve antennes bij Massive MIMO en allerlei complexe interferentie-

effecten waarvan gebruik wordt gemaakt en die ongewild kunnen ontstaan, met daarbij 

opgeteld de verwachting dat de blootstellingen zullen toenemen (en dat daadwerkelijk al 

doen), brengen allemaal nieuwe risico‟s met zich mee die onbekend zijn. Opgeteld bij de 

gezondheidsrisico‟s die al gemeld zijn vanuit de wetenschappelijke gemeenschap met 

betrekking tot eerdere generaties internet, is gezondheidsschade niet of nauwelijks uit te 

sluiten.  

 

IV.III.IV. „ALS HET EEN KLEUR WAS GEWEEST, DAN ZOU HET PIKZWART ZIJN‟549 

337. Omdat de dekkings-, capaciteitslaag en de superdatalaag één geheel vormen in het 

5G-netwerk, moeten we de drie verschillende niveau‟s van radiospectra bij elkaar 

optellen. Hoe maak je zoveel kunstmatige radiospecra zichtbaar?  

Een veldwerkrapport van 2e jaars studenten die voor hun onderzoek naar 

elektromagnetische hypersensitiviteit de Speckman Award wonnen550, kreeg de titel mee 

                                                           
547 Gezondheidsraad (2020). Kernadvies 5G en gezondheid. Nr. 2020/16. Pagina 14.  
548 European Parliamentary Research Service / EPRS (2021). Health Impact of 5G. Study: Panel for the Future of Science and 
Technology. Scientific Foresight Unit (STOA) PE 690.012 – July 2021. Pagina 3. 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf.  
549 Uitspraak van iemand met elektromagnetische hypersensitiviteit over de stralingsdichtheid. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf
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„Als het een kleur was geweest, zou het pikzwart zijn‟. Daarmee werd verwezen naar een 

uitspraak van een van de elektrogevoeligen over de dichtheid van straling waarin we 

leven.  

 

338. Hoe groot die antennedichtheid in Nederland is zien we op Wigle.net. Op de kaart 

van figuur 4.30 zijn de draadloze communicatienetwerken van een deel van Europa in 

beeld gebracht. Geel is meer zendmasten/wifi; paars is minder. Nederland springt eruit, 

wat begrijpelijk maakt waarom Nederland voor mensen met EHS onbewoonbaar begint te 

worden.  

 

 

 

Figuur 4.30. Alle antenne-installaties (inclusief WiFi). Geel geeft de grootste dichtheid aan  
antennes weer. (Bron: Wigle.net) 

 

339. Een cartoonish plaatje (figuur 4.31) om een indruk te geven van de cumulatie aan 

stralingsbronnen in het dagelijks leven werd gemaakt door ingenieur Jolanda van den 

Berg. De optelsom van de verschillende dekkingslagen (2G, 3G, 4G en 5G), van WiFi, 

mobiele telefoons en Massive Mimo (beamforming) maakt het, door het ongeremde 

gebruik van draadloze technologie, zo goed als onmogelijk om nog aan stralingsbronnen 

                                                                                                                                                                        
550 Barink KS et al. (2020). Als het een kleur was geweest, zou het pikzwart zijn. (If it would have been a colour, it would be pitch-
black’. Veldwerk NL report on electrohypersensitivity. https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/04/speckmann-awards-
2021.  

https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/04/speckmann-awards-2021
https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/04/speckmann-awards-2021
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te ontsnappen.  

 

 

Figuur 4.31. Cumulatie aan stralingsbronnen maakt Nederland voor mensen met EHS onleefbaar. 

 

340. Figuur 4.31 maakt duidelijk waarom mensen met EHS vaak in een groot isolement 

terecht komen. Als je ziek wordt van straling, mag je hopen dat je in ieder geval een 

redelijk veilige woonplek hebt, wat lang niet altijd het geval (meer) is. Het naar buiten 

treden en participeren in de samenleving is voor burgers met EHS (waaronder ikzelf) 

letterlijk ziekmakend. Ik vraag de afdeling nadrukkelijk door te laten dringen wat dit 
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betekent voor de kwaliteit van een leven. Het 5G-netwerk vormt een belasting voor deze 

burgers die velen vrezen letterlijk niet te zullen overleven. 

 

341. Alle radiospectra gezamenlijk, de dekkingslaag, de capaciteitslaag en de 

superdatalaag, zullen een ongekende cumulatie aan blootstellingen veroorzaken, die, daar 

ben ik van overtuigd, aan vele mensen het leven zal gaan kosten (zie hoofdstuk VI voor 

een indruk van de reële risico‟s voor onze gezondheid). Nu al zijn meerdere Nederlanders 

regelmatig op de vlucht voor straling of hebben het land verlaten. Anderen hebben hun 

zelfmoord al overwogen of zelfs uitgevoerd. Het nu nog ontbreken van een „goede 

dekking‟ in Haarlo, maakt het voor mij mogelijk om min of meer buiten het gebied van 

24/7 blootstelling aan radiospectra te blijven. Als mijn stem niet gehoord wordt en de 

zendmast geplaatst gaat worden, met een paraplufunctie voor 5G en geen bescherming 

voor mensen zoals ik, dan zal Nederland ook voor mij onbewoonbaar worden. Terwijl ik 

toch ook het recht heb om hier (veilig) te wonen. 

 

IV.V. GEEN INTERNATIONALE MEETMETHODE NIEUWE 5G-TECHNOLOGIE 

VOORHANDEN  

342. In zowel de capaciteitslaag als de superdatalaag wordt gebruik gemaakt van Massive 

MIMO-technieken, met tientallen, misschien wel tot honderd551 geminiaturiseerde 

antennes die „adaptief‟ zijn, Adaptieve antennes zijn antennes die zich niet alleen in 

vermogen, maar ook in richting en in frequentie, afhankelijk van de vraag, kunnen 

aanpassen. Een probleem met deze antennes dat niet is opgelost, terwijl er wel al gebruik 

van wordt gemaakt, is dat er geen duidelijkheid is over hoe de variabele blootstellingen 

van adaptieve antennes moeten worden gemeten. Dit probleem wordt in het RIVM-

rapport „Verkenning van de blootstelling aan elektromagnetische velden afkomstig van 

5G-systemen. Small cells en Massive MIMO‟ slechts terloops genoemd. 

 

„Het is belangrijk om de ontwikkelingen te blijven volgen om duidelijk te krijgen wat de veldsterkte is 

als 5G-systemen in gebruik zijn genomen. Ook moet duidelijk worden hoe de variabele blootstelling bij 

meerdere zenders en gebruikers moet worden gemeten, en of er geen verstoring van elektronische 

apparatuur optreedt.‟552 

 

343. In hoofdstuk V zal ik laten zien dat deze twee onderwerpen waarover hier nog geen 

duidelijkheid bestaat terwijl 5G al wel wordt uitgerold, onzekere blootstellingen scheppen 

die niet in de ICNIRP-richtlijnen zijn genormeerd. Dit is van belang omdat dit feitelijk 

betekent dat de, overigens al niet deugdelijke ICNIRP-veiligheidsclaim (zie hoofdstuk V), 

voor een groot deel van het 5G-netwerk volledig haar relevantie verliest.  

 

344. In de eerste plaats kan het meetprotocol zoals voorgesteld in de ICNIRP-richtlijnen 

niet effectief worden toegepast op adaptieve antennes. In de tweede plaats geeft de 

                                                           
551 Ibidem.  
552 R. Stam et al. (2019). Verkenning van de blootstelling aan elektromagnetische velden afkomstig van 5G-systemen. Small cells 
en Massive MIMO. RIVM Rapport 2019-0214. Pagina 3. https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2019-0214.pdf 

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2019-0214.pdf
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ICNIRP expliciet aan dat eventuele compatibiliteitsproblemen, waar het RIVM in 

bovenstaand citaat naar refereert, buiten haar richtlijnen vallen. Twee redenen tot zorg en 

voorzorg, waar het RIVM echter niet voor kiest. In plaats daarvan geeft zij aan dat het 

„belangrijk (is) om de ontwikkelingen te blijven volgen (…) als 5G-systemen in gebruik 

zijn gegaan‟, wat, zoals ik in hoofdstuk V ook uitgebreid zal laten zien, neerkomt op een 

„experiment op de menselijke bevolking‟. 553 

 

IV.V.I. VARIABELE BLOOTSTELLINGEN MASSIVE MIMO EN BEAMFORMING 

345. Massive MIMO en Beamforming maakt gebruik van „adaptieve‟ antennes met 

variabele blootstellingen, die door het Belgisch Instituut voor Postdiensten en 

Telecommunicatie (BIPT) wordt gekarakteriseerd als een „opeenvolging van willekeurige 

toestanden‟554. 555 

 

„De bundel “springt” van hier naar daar naargelang wie op dat moment bediend moet worden. De 

blootstelling op één bepaalde plaats is dus een ogenschijnlijk willekeurige gebeurtenis geworden. De 

klassieke berekeningen waarbij de blootstelling kon berekend worden door het vermogen van de cel en 

het type antenne te bekijken, en waarbij op basis daarvan met één berekening een permanente 

blootstelling kon bepaald worden, vervalt dus.‟ 556 

 

346. Dit betekent feitelijk dat de blootstellingen niet vastgesteld kunnen worden via het 

gebruikelijke meetprotocol. Vanwege het willekeurige, toevallige karakter en de risico‟s 

verbonden met deze blootstellingen omdat toezicht niet of nauwelijks mogelijk is, spreek 

ik over blootstellingen „per accidens‟. Dit om verwarring te voorkomen over het begrip 

„stochastisch‟ dat weliswaar ten aanzien van adaptieve antennes wordt gebruikt, maar dat 

in de stralingsbescherming een geheel andere betekenis heeft (zie hoofdstuk III).  

 

347. Omdat blootstellingen „per accidens‟ van adaptieve antennes niet meetbaar zijn, is 

besloten ze via statistische analyse vast te stellen. Dit blijkt uit een rapport van Stratix in 

opdracht van het Agentschap Telecom, waarin we de volgende, op het eerste gezicht 

geruststellende informatie lezen we over Massive MIMO en beamforming: 

 

„De huidige antenne-installaties zenden signalen in een bundel uit met een brede openingshoek 

waardoor een bepaald gebied van bereik wordt voorzien. Dit is anders bij massive MIMO, hierbij wordt 

het gevraagde signaal in een rechtstreekse bundel(s) uitgezonden naar de eindgebruiker(s) 

(beamforming). Door deze manier van zenden is er minder energieverspilling; het signaal wordt enkel 

in de richting gezonden waar het nodig is. Er is alleen een signaal in de richting waar op dat moment 

                                                           
553 European Parliamentary Research Service / EPRS (2021). Health Impact of 5G. Study: Panel for the Future of Science and 
Technology. Scientific Foresight Unit (STOA) PE 690.012 – July 2021. Pagina VII. 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf. 
554 Het BIPT gebruikt hier het woord ‘stochastisch’, maar omdat dit woord in de stralingsbescherming en – hygiëne een heel 
andere betekenis heeft, zal ik – om verwarring te voorkomen – dit woord hier niet gebruiken.  
555 Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (2018). Studie van 15 september 2018 betreffende de impact van de 
Brusselse stralingsnormen op de uitrol van de mobiele netwerken. Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie 
(BIPT), Brussel. Pagina 16. 
https://www.bipt.be/file/cc73d96153bbd5448a56f19d925d05b1379c7f21/e1ceefe345e3ca690f8862de566c4a605fad5d8e/Studi
e_impact_Brusselse_stralingsnormen_uitrol_mobiele_netwerken.pdf. 
556 Ibidem.  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf
https://www.bipt.be/file/cc73d96153bbd5448a56f19d925d05b1379c7f21/e1ceefe345e3ca690f8862de566c4a605fad5d8e/Studie_impact_Brusselse_stralingsnormen_uitrol_mobiele_netwerken.pdf
https://www.bipt.be/file/cc73d96153bbd5448a56f19d925d05b1379c7f21/e1ceefe345e3ca690f8862de566c4a605fad5d8e/Studie_impact_Brusselse_stralingsnormen_uitrol_mobiele_netwerken.pdf
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een bundel naar toe wordt gezonden en niet continue en overal rondom de mast.  

 

Een onderzoek door het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT toont aan dat 

door een bundel van een massive MIMO-antenne een gebruiker aan meer vermogen wordt blootgesteld 

dan van een traditionele antenne. BIPT schrijft daarna: “De klassieke berekeningen waarbij de blootstelling 

kon berekend worden door het vermogen van de cel en het type antenne te bekijken, en waarbij op basis daarvan 

met één berekening een permanente blootstelling kon bepaald worden, vervalt dus. De blootstelling wordt dus 

willekeurig (…)557 en dit betekent dat statistische analysemethoden zullen moeten gebruikt worden om de 

blootstelling te kenmerken. Een dergelijke analyse werd reeds gemaakt en stelt voor dat met grote 

waarschijnlijkheid (95%) een willekeurige blootstelling (op een willekeurige plaats) 4 maal (6dB) lager zal zijn dan 

deze die berekend werd op basis van de klassieke methode.”‟558 

 

348. De vraag wie de hier genoemde statistische analysemethode heeft opgesteld en de 

uigangspunten waarop deze methode is gebaseerd worden door Stratix niet beantwoordt. 

Raadpleging van het rapport van het BIPT leert dat hier verwezen wordt naar een 

standaard (IEC 62232) uit 2017 vastgesteld door de International Electrical Commission 

(IEC). 

 

IV.V.II. 6 dB CORRECTIE (IEC 62232) ZONDER AANSPRAKELIJKHEIDSSTELLING OF 

WAARBORG VOOR GEZONDHEID /  

349. Hoewel Stratix (en daarmee het Agentschap Telecom) zonder enige kanttekening de 

door het BIPT genoemde statistische analysemethode uit de standaard van de IEC 

aanvaardt, wijs ik de Afdeling erop dat geen van beide organisaties over expertise 

beschikken op het gebied van EMV en gezondheid. Het BIPT is hierover expliciet. Onder 

verwijzing naar de op uitsluitend thermische effecten gebaseerde blootstellingslimieten 

van de ICNIRP, schrijft het BIPT in haar rapport: 

 

„Binnen de wetenschappelijke wereld bestaat er een consensus over de degelijkheid van deze normen 

om garanties te bieden om de hierboven vernoemde opwarmingseffecten te vermijden. Over de fysische 

en medische mechanismen die de achtergrond vormen voor het ontstaan van andere mogelijk effecten 

worden al jarenlang talloze studies uitgevoerd. Het BIPT heeft geen bevoegheid noch compententie op het 

vlak van het milieu noch op het vlak van de volksgezondheid. Het beschikt immers over geen algemeen 

gedragen bewijs dat er andere effecten mogelijk zou zijn. Daarom onderzoeken wij in dit document het 

stralingsniveau, vertrekkende van de technische kenmerken van de radionetten en met het doel de optimale 

werking ervan te garanderen, en dit los van mogelijke andere elementen.‟559  

 

350. Met andere woorden, het BIPT gaat er vanuit dat met de grenswaarden van de 

ICNIRP, die uitsluitend gebaseerd zijn op aangetoonde thermische effecten, de 

gezondheidsrisico‟s zijn gewaarborgd en richt zich uitsluitend op de technische kant van 

het verhaal. Geen waarborg wordt gegeven voor de gezondheid. Hetzelfde geldt voor de 

                                                           
557 Hier gebruikt het BIPT het woord ‘stochastisch’ dat ik om eerder genoemde redenen niet overneem. 
558 Stratix (2019). Smallcells and massive MIMO, een verkenning (deskresearch). Pagina 18. Cursief: WdJ.  
https://www.agentschaptelecom.nl/documenten/rapporten/2019/05/09/small-cells-en-massive-mimo-antennes. 
559 Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (2018). Studie van 15 september 2018 betreffende de impact van de 
Brusselse stralingsnormen op de uitrol van de mobiele netwerken. Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie 
(BIPT), Brussel. Pagina 5. 
https://www.bipt.be/file/cc73d96153bbd5448a56f19d925d05b1379c7f21/e1ceefe345e3ca690f8862de566c4a605fad5d8e/Studi
e_impact_Brusselse_stralingsnormen_uitrol_mobiele_netwerken.pdf. 

https://www.agentschaptelecom.nl/documenten/rapporten/2019/05/09/small-cells-en-massive-mimo-antennes
https://www.bipt.be/file/cc73d96153bbd5448a56f19d925d05b1379c7f21/e1ceefe345e3ca690f8862de566c4a605fad5d8e/Studie_impact_Brusselse_stralingsnormen_uitrol_mobiele_netwerken.pdf
https://www.bipt.be/file/cc73d96153bbd5448a56f19d925d05b1379c7f21/e1ceefe345e3ca690f8862de566c4a605fad5d8e/Studie_impact_Brusselse_stralingsnormen_uitrol_mobiele_netwerken.pdf
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International Electrotechnical Commission (IEC), de organisatie die de betreffende 

standaard heeft opgesteld. Daarbij neemt de IEC nadrukkelijk afstand van elke 

aansprakelijkheid op het gebied van mogelijke gezondheidsschade. In de standaard IEC 62232 

lezen we onder punt 7 van het voorwoord: 

 

„De IEC of haar directeuren, werknemers, bedienden of agenten, met inbegrip van individuele 

deskundigen en leden van haar technische comités en de nationale IEC-comités voor persoonlijk letsel, 

schade aan eigendommen of andere schade van welke aard dan ook, hetzij direct of indirect, of voor 

kosten (waaronder juridische kosten) en kosten die voortvloeien uit de publicatie of het gebruik van, 

dan wel het vertrouwen op deze IEC-publicatie of enige andere IEC publicaties.‟560 

 

351. Toch is ook in Nederland de IEC-standaard aangenomen. Op pagina 41 van het 

RIVM-rapport „Verkenning van de blootstelling aan elektromagnetische velden afkomstig van 

5G-systemen. Small cells en massive MIMO‟ uit 2019 lezen we in de referenties op pagina 

43 dat deze standaard als Nederlandse norm is uitgegeven (NEN-EN-IEC 62232) door 

het Nederlandse normalisatie-instituut NEN, Delft.561 562 Het IEC is echter een 

organisatie voor standaardisering die, net als het BIPT, techische kenmerken van de 

radionetten als uitgangspunt neemt. Het is dus maar de vraag of een statistische 

analysemethode rekening houdt met de risico‟s van aanzienlijk hogere fysieke 

blootstellingen. Een Massive MIMO-antenne zal zijn energie veel meer bundelen dan 

een klassieke antenne voor 2, 3 of 4G. BIPT hierover:  

 

„Er zal daarbij een 5 maal563 hogere blootstelling aan vermogen optreden, wat resulteert in meer dan een 

verdubbeling van de theoretische berekende veldsterkte, enkel en alleen al ten gevolge van de nieuwe 

antenne.‟564 

 

352. Personen die geen gebruik maken van het 5G-netwerk zullen een aanzienlijke lagere 

blootstelling ervaren in vergelijking tot degene die wel van het netwerk gebruik maakt, aldus het 

BIPT. Uiteraard zegt een dergelijke uitspraak weinig over de blootstelling van de „niet-

gebruiker‟. In de eerste plaats niet omdat iedereen aan de dekkingslaag wordt blootgesteld  

(inclusief de dekkingslaag van eerdere generaties internet die nog in gebruik zijn) en in de 

tweede plaats zullende stralingslobben en –beams van de adaptieve antennes kriskras 

door de openbare ruimte bewegen en daarbij iedereen kunnen raken.  

 

                                                           
560 IEC (2017). Determination of RF field strength, power density and SAR in the vicinity of radiocommunication base stations for 
the purpose of evaluating human exposure. International Standard IEC 62232. Edition 2.0. 2017-08. Preview. Pagina 12. 
Vertaling: DeepL Translate.  
https://webstore.iec.ch/preview/info_iec62232%7Bed2.0%7Den.pdf.  
561 R. Stam et al. (2019). Verkenning van de blootstelling aan elektromagnetische velden afkomstig van 5G-systemen. Small cells 
en Massive MIMO. RIVM Rapport 2019-0214. Pagina 43. https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2019-0214.pdf 
562 https://www.nen.nl/nen-en-iec-62232-2018-en-241696. NEN beheert meer dan 34.000 normen. Dit zijn de in Nederland 
aanvaarde internationale (ISO, IEC), Europese (EN) en nationale normen (NEN).  
563 Voetnoot BIPT: ‘Een typische antenne voor 4G heeft een winst van ongeveer 17dBi daar waar een antenne voor Massive 
MIMO in 5G een winst zal hebben in de grootteorde van 24dBi. Dit geeft een verschil van 7dB (wat gelijk is aan een verhoging 
met een factor 5).’ 
564 Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (2018). Studie van 15 september 2018 betreffende de impact van de 
Brusselse stralingsnormen op de uitrol van de mobiele netwerken. Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie 
(BIPT), Brussel. Pagina 16. 
https://www.bipt.be/file/cc73d96153bbd5448a56f19d925d05b1379c7f21/e1ceefe345e3ca690f8862de566c4a605fad5d8e/Studi
e_impact_Brusselse_stralingsnormen_uitrol_mobiele_netwerken.pdf. 

https://webstore.iec.ch/preview/info_iec62232%7Bed2.0%7Den.pdf
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2019-0214.pdf
https://www.nen.nl/nen-en-iec-62232-2018-en-241696
https://www.bipt.be/file/cc73d96153bbd5448a56f19d925d05b1379c7f21/e1ceefe345e3ca690f8862de566c4a605fad5d8e/Studie_impact_Brusselse_stralingsnormen_uitrol_mobiele_netwerken.pdf
https://www.bipt.be/file/cc73d96153bbd5448a56f19d925d05b1379c7f21/e1ceefe345e3ca690f8862de566c4a605fad5d8e/Studie_impact_Brusselse_stralingsnormen_uitrol_mobiele_netwerken.pdf
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353. De statistische analyse en de IEC-standaard waarop teruggevallen wordt stamt al uit 

2017 en „stelt voor dat met grote waarschijnlijkheid (95 %) een willekeurige blootstelling (op een 

willekeurige plaats) 4 maal (6 dB) lager zal zijn dan deze die berekend werd op basis van de klassieke 

methode.‟565 566  

 

„Deze waarde van 6 dB werd ook overgenomen in de IEC 62232 standaard567. 568 

 

Het in rekening brengen van deze correctiefactor van 6 dB is verdedigbaar omdat slechts in 

uitzonderlijke gevallen een hogere veldsterkte wordt ervaren. Bovendien wordt de controle van 

stralingsnormen typisch gedaan aan de hand van een meting van het gemiddelde over een bepaalde 

tijd, zodat het in rekening brengen van deze 6 dB een waarde oplevert die beter aansluit bij de 

metingen.‟569 

 

354. Zoals ik in mijn beroepschrift liet zien en in hoofdstuk V verder zal onderbouwen, 

komen gemiddelde blootstellingen niet overeen met de realiteit van de blootstelling. Het 

Directoraat-generaal Parlementaire Onderzoeksdiensten (EPRS) van het Europees 

Parlement benadrukken dat de IEC de statistische benadering als een „bijdrage‟ beschouwt 

die zijn beperkingen heeft. Het EPRS haalt het volgende citaat vande IEC-auteurs (IEC, 

2017) aan:  

 

„Alle statistische benaderingen, inclusief de onze, zijn weliswaar gebaseerd op realistische aannames, en 

zullen hoe dan ook aanvullende technieken nodig hebben, bijvoorbeeld gebaseerd op 

vermogensregeling en beamforming aanpassing (Sambo et al., 2015), om ervoor te zorgen dat aan de 

EMV-beperkingen wordt voldaan bij de BS's voor alle mogelijke werkelijke configuraties.‟570 

 

355. In een deskundigenrapport van het Zwitserse Instuut voor Internationaal Bouwrecht 

van 7 juni 2021.  
 

„Noch de Bondsraad, noch de kantonnale wetgevers kunnen echter door middel van nieuwe bepalingen 

van bijzonder getroffen personen het grondrecht tot bescherming van hun belangen beperken,  

belangen die beschermd worden door een hogere wet. (…) Het is namelijk niet zeker dat het loutere 

gebruik van een correctiefactor voldoende is om te concluderen dat het om een minder belangrijke zaak 

                                                           
565 Voetnoot BIPT: ‘Rekening houdende met het feit dat mensen niet continu gebruikmaken van mobiele diensten aan het 
maximale debiet, dat mensen zich verplaatsen en dat gebruikers min of meer evenredig verdeeld zijn over de cel, tonen 
wetenschappelijke studies aan dat met een kans van 95%, het stralingsniveau dat wordt ervaren door personen aanwezig in de 
cel minstens 4 maal (6dB) lager ligt (in vele gevallen ligt het zelfs nog veel lager) dan het maximale stralingsniveau in de cel (dat 
zich dus stochastisch verplaatst).’ 
566 Van de hier door het BIPT genoemde studies worden geen bronnen gegeven.  
567 Voetnoot BIPT: IEC 62232:2017. Determination of RF field strength, power density and SAR in the vicinity of 
radiocommunication base stations for the purpose of evaluating human exposure. 
568 Voor preview zie: https://webstore.iec.ch/preview/info_iec62232%7Bed2.0%7Den.pdf.  
569 Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (2018). Studie van 15 september 2018 betreffende de impact van de 
Brusselse stralingsnormen op de uitrol van de mobiele netwerken. Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie 
(BIPT), Brussel. Pagina 16. 
https://www.bipt.be/file/cc73d96153bbd5448a56f19d925d05b1379c7f21/e1ceefe345e3ca690f8862de566c4a605fad5d8e/Studi
e_impact_Brusselse_stralingsnormen_uitrol_mobiele_netwerken.pdf. 
570 European Parliamentary Research Service / EPRS (2021). Health Impact of 5G. Study: Panel for the Future of Science and 
Technology. Scientific Foresight Unit (STOA) PE 690.012 – July 2021. Pagina 6. 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf. 

https://webstore.iec.ch/preview/info_iec62232%7Bed2.0%7Den.pdf
https://www.bipt.be/file/cc73d96153bbd5448a56f19d925d05b1379c7f21/e1ceefe345e3ca690f8862de566c4a605fad5d8e/Studie_impact_Brusselse_stralingsnormen_uitrol_mobiele_netwerken.pdf
https://www.bipt.be/file/cc73d96153bbd5448a56f19d925d05b1379c7f21/e1ceefe345e3ca690f8862de566c4a605fad5d8e/Studie_impact_Brusselse_stralingsnormen_uitrol_mobiele_netwerken.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf
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gaat; derden kunnen nog steeds recht hebben (…) om deze afleiding voor de rechter aan te vechten met 

een beroep op het ontbreken van een wetenschappelijke verklaring.‟571 

 

356. De statistische methode om het probleem van onmeetbare blootstellingen van 

adaptieve antennes op te lossen, is dus niet zonder meer een betrouwbaar instrument als 

het gaat om gezondheidsbescherming. Dit betekent dat een groot deel van het 5G-netwerk 

ons aan stralingsrisico‟s blootstelt die niet alleen onzeker zijn, maar ook niet kunnen 

worden gemonitord.  

 

IV.VI. VOELBARE GEVOLGEN VAN 26 GHZ IN WIJK IN EINDHOVEN  

357. Zichtbaar maken gebeurt niet alleen via plaatjes, maar vooral ook doordat burgers hun 

stem laten horen en belangrijker nog, dat die stem gehoord wordt. Over mensen die ziek 

zijn geworden tijdens het testen van 5G wordt niets gemeld in de pers of door de 

overheid.Toch blijkt er bij het testen van de 26 GHz-frequentieband vrijwel een hele wijk 

in Eindhoven ziek te zijn geworden. Een van de bewoners van die wijk bracht de situatie 

voor mij in beeld om mee te nemen in dit verweerschrift. Juist dit soort informatie zou op 

grond van het ALARA-principe publiek gemaakt moeten worden.  

 

358. Het in gebruik nemen van de 26 GHz-frequentieband is in het rapport „5G en 

gezondheid‟ van de Gezondheidsraad afgeraden, omdat hierover geen 

onderzoeksgegevens bekend zijn.572 Dit advies wordt echter door de Nederlandse 

overheid genegeerd. De 26GHz-frequentieband is uitsluitend getest op technologie en 

veldsterkte conform de ICNIRP-blootstellingslimieten.  

 

359. Figuur 4.32 geeft een beeld van de antennemast in de betreffende wijk in Eindhoven 

waarmee 26 GHz werd getest en laat zien waar de straling van de 23 meter hoge antenne-

installatie het straatniveau raakt. Vervolgens heeft de bewoner van de wijk op basis van 

uit zijn wijk verzamelde informatie een beeld kunnen construeren (figuur 4.33) dat een 

opvallende overeenkomst laat zien tussen de woningen die de meeste hoogste 

stralingsbelasting kregen en de door bewoners gemelde gezondheidsklachten.  

 

                                                           
571 Prof. Dr. Jean-Baptiste Zufferey, mr. Matthieu Seydoux, m.m.v. mr. Alexandra Rayroux (2021). Die anwendbaren kantonalen 
Verfahren zur Implementierung der 5G-Mobilfunkantennentechnologie. Institut für Schweizerisches und Internationales 
Baurecht. 7 juni 2021. Pagina 5. Vertaling: DeepL Translate.  
 https://www.bpuk.ch/fileadmin/Dokumente/bpuk/public/de/dokumentation/berichte-gutachten-
konzepte/umwelt/DE_Avis_de_droit_DTAP_5G_VersionFinale.pdf.  
572  

https://www.bpuk.ch/fileadmin/Dokumente/bpuk/public/de/dokumentation/berichte-gutachten-konzepte/umwelt/DE_Avis_de_droit_DTAP_5G_VersionFinale.pdf
https://www.bpuk.ch/fileadmin/Dokumente/bpuk/public/de/dokumentation/berichte-gutachten-konzepte/umwelt/DE_Avis_de_droit_DTAP_5G_VersionFinale.pdf
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Figuur 4.32. Antenne-installatie op 23 meter hoogte gebruikt voor 26 GHz-tests. Straling raakt op 
ongeveer 200 meter het straatniveau. 

 

360. Vrijwel onmiddellijk na in gebruikname van de 26 GHz-frequentieband meldden de 

bewoners van de wijk de volgende klachten: 

 

1) Onrustige benen, golvende stroomprikkels of tintelen in de nacht. 

2) Druk op de borstkas, brandend gevoel. 

3) Pijn achter op de rug, bij de schouderbladen, arm. Stekend of brandend gevoel. 

4) Benauwd. 

5) Hartslag voelen in de keel, overslaan. 

6) Heel warm hoofd en lichaam. 

7) Rode vlekken op gezicht en/of arm, hand, been. 

8) Golvend gevoel, wobbelen bij het liggen door het lichaam vanaf de benen naar boven 

en terug. 

9) Spierpijnen, gewrichtspijnen, stijf. 

10) Tintelend, prikkend gevoel in het lichaam en de benen. 

11) Trillen, wobbelen van binnen, buikpijn, raar gevoel. 

12) Hoofdpijn. 

13) Duizelig, licht in het hoofd. 

14) Jeuk.  

 

361. Figuur 4.33 laat zien hoe de straling van de 26 GHz antenne-installatie de woningen 

raakt. De bewoner die deze illustratie maakte op basis van de uit zijn wijk verzamelde 

informatie over plotselinge klachten, geeft de volgende toelichting:  

 

„PAARS =  alle huizen waarvan de bewoners klachten hadden voorkomend op de lijst.  

GROEN =  alle huizen waarvan de bewoners te kennen hebben gegeven géén klachten te hebben, 

althans geen klachten die op de lijst staan. Wat nu opvalt (zie ook 3D-animatie, waarop het nog beter te 

zien is), is dat bijna alle bewoners van huizen die de eerste bundel direct binnenkrijgen, klachten 

hebben. Wordt de straling “geremd” door een huis (of object), of door meerdere huizen, dan heeft 

niemand er last van. Ze staan in de schaduw van objecten en vangen dus minder straling af.‟ 
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Figuur 4.33. Opvallende overeenkomst tussen woningen die de hoogste stralingsbelasting 
krijgen van het 26 GHz-signaal en de door bewoners gemelde gezondheidsklachten. 
 
 

362.  De wijkbewoner maakt me attent op de volgende, opvallende overeenkomsten, die 

een afhankelijkheid suggereren tussen klachten en blootstelling.  

 

„Kijk bijvoorbeeld even naar het huizenblok (carré met witte stippellijn) onder het nummer 2. 

Onderaan, het blok wat volledig paars is krijgt iedereen de „volle bak‟. De haaks daarop staande huizen 

hebben geen last. In de rij, waaraan het nummer 2 vast zit, zie je dat de uiteinden groen zijn, dus géén 

last. Die staan in de schaduw van de haakse rijen. Maar in het midden is het weer paars, omdat de mast 

op 23 meter staat (hoger dus) en over de daken van de eerste rij (die vol geraakt wordt) heen de 

middelste huizen daarachter raakt. Op nummer 2 woont een Palestijns gezin, met 7 personen, die elk 

afzonderlijk bij de huisarts lopen voor bijna allemaal andere stralingsziekten / klachten die door EHS-

ers worden genoemd. De vader heeft last van hoofdpijnen die niet ophouden. De moeder heeft last van 

„wobbelen‟en pijn in de onderbenen. De dochter hebben pijn tussen de schouderbladen etcetera.‟ 
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363.  Het testen leek vooral gedurende de nacht plaats te vinden, wat lichamelijk voelbaar 

was aan het verergeren van de klachten. Metingen laten enorme pieken en vreemde 

waarden zien (figuur 4.34).  

 

„***Rare waarden: Zwarte verticale lijnen = Middernacht. Je ziet dus vier nachten. Net na een zwarte lijn 

is het dus vroeg in de ochtend (laatste week 2020).„ 

 

 
 
Figuur 4.34. Metingen gedurende vier nachten van testen met 26 GHz, door de bewoner van de  
wijk in Eindhoven waar 26 GHz werd getest.  
 

 

364.  Opvallend zijn de enorme pieken. Een week later zijn metingen gedaan door een 

meetspecialist die mij hiervan een grafiek stuurde met daarbij de veldsterktes (figuur 

4.35).  

Ik maak de Afdeling erop attent dat de hier door de meetspecialist gemeten waarden „lage 

waarden‟ zijn volgend de ICNIRP-richtlijnen. Als conform de ICNIRP-richtlijnen 

uitsluitend van een thermisch effect wordt uitgegaan, dan blijven deze waarden ruim 

onder de limieten en zouden geen klachten moeten veroorzaken. De SBM-2015 

classificeert meetwaarden vanaf 1000 µW/m2 (0,61 V/m ) echter als extreem573, wat de 

lichamelijke reactie van de bewoners van het testgebied zou kunnen verklaren. Voor meer 

informatie over de SBM2015 als richtlijn verwijs ik naar mijn beroepschrift ARN 19 / 2184 

WABOA van 24 februari 2020.  

 

365. Van belang is dat de personen in deze wijk die ziek zijn geworden, niet persé geloof 

hechten aan de overtuiging dat straling ziekmakend is, waardoor er dus geen sprake kan 

zijn van en nocebo-effect.574 In hoofdstuk VI laat ik zien dat een verhoogde oxidatieve 

stress mogelijk het werkingsmechanisme is dat gezondheidsschade veroorzaakt bij 

                                                           
573 https://www.vitalitools.nl/blog/sbm-2015-bouwbiologische-richtlijnen/.  
574 Nocebo, het tegenovergestelde van placebo: Men verwacht ziek te worden en wordt daardoor ziek.In mijn beroepschrift heb 
ik uitgebreid laten zien dat de verklaring van nocebo voor gemelde gezondheidsklachten faalt in het verklaren van de met RF-
EMV in verband gebrachte ziekteverschijnselen.  

https://www.vitalitools.nl/blog/sbm-2015-bouwbiologische-richtlijnen/
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blootstelling aan RF-EMV, ook bij lage doses ruim onder de ICNIRP-limieten. Gezien het 

brede spectrum aan aandoeningen en ziekten dat met een verhoogde oxidatieve stress 

wordt geassocieerd en de onmiddellijke reactie van onze hersenen op blootstelling aan 

digitaal gemoduleerde RF-EMV, kan een causaal verband tussen de 26 GHz-tests en de 

gezondheidsklachten van de wijkbewoners niet worden uitgesloten.  

 

 

 
 
Figuur 4.35. Waarden gemeten door een meetspecialist. Als uitsluitend van een thermisch effect wordt uitgegaan 
en de veiligheid van de ICNIRP-richtlijnen, dan blijven deze waarden ruim onder de limieten en zouden geen 
klachten moeten veroorzaken. De SBM-2015 classificeert meetwaarden vanaf 1000 µW/m2 (0,61 V/m ) echter als 
extreem. 

 

 
366. Dit hoofdstuk eindigend met de woorden van het Directoraat-generaal parlementaire 

onderzoeksdiensten (EPRS) van het Europees Parlement uit het rapport „Health Impact of 

5G‟, dat er gesproken moet worden van een „experiment op de menselijke bevolking in volledige 

onzekerheid over de gevolgen‟575, vraag ik de Afdeling het belang in te zien van meer 

zekerheid over de risico‟s die worden genomen en van gezondheidsbescherming van ook 

het meest kwetsbare leven dat zich mogelijk niet aan deze nieuwe technologieën kan 

aanpassen. 

 
 

 

  

                                                           
575 European Parliamentary Research Service / EPRS (2021). Health Impact of 5G. Study: Panel for the Future of Science and 
Technology. Scientific Foresight Unit (STOA) PE 690.012 – July 2021. Pagina VII. 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf
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CONCLUSIES 5G-TECHNOLOGIE: VELDSTERKTE < 1 V/M OP MIJN 

PERCEEL NIET ERG AANNEMELIJK (Overweging 212  t/m 252) 

 

1. Het is niet aannemelijk dat de veldsterkte op mijn perceel onder 1 V/m zal 

 blijven.  

 

2.  De situatie in Haarlo is vergeleken met een niet relevante meting in Losser 

 (meer  bebossing, meting in zomer  - waarbij blad veel straling 

 tegenhoudt, voor de ingebruikname 5G). Door het ontbreken van de 

 parameter zendvermogen, moet de meting in Losser als een 

 momentopname worden beschouwd die niets garandeert over de 

 veldsterktes op andere tijdstippen.  

 

3.  Op grond van de nieuwe ICNIRP-richtlijnen zijn maximale grenswaarden 

 van 61 V/m („whole body exposure‟) tot 122 V/m („local exposure‟) 

 toegestaan. Daarmee zijn – ondanks de wetenschappelijke onzekerheid – 

 de maximale grenswaarden door de ICNIRP versoepeld. 

 

4. Deze versoepeling zit niet alleen in de nieuwe grenswaarde voor „local 

 exposure‟ (maximaal 122 V/m gemiddeld over 6 minuten), maar ook in de 

 „whole body exposure‟ doordat de blootstellingstijd van 6 minuten naar 30 

 minuten is gemiddeld. Hierdoor zijn meer en / of langere piekwaarden 

 toelaatbaar gemaakt.  

 

5. Appellanten maken ten onrechte geen melding van deze versoepeling.  

 

6. Niet meegewogen is dat de mast ook bedoeld is voor (een) 5G-macro(„s), 

 die een paraplu-functie zal / zullen vormen voor 5G-smallcells (ruwweg 

 een klein basisstation op elke tweede lantaarnpaal).  

 

7. Vergunningsverlening nu is een blanco cheque voor de toekomst. De 

 gemeente heeft daarna geen enkele middel meer tot ingrijpen, ook niet bij 

 nieuwe generaties internet en nieuwe technologieën met mogelijk nieuwe 

 risico‟s. 
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CONCLUSIES NIEUWE (HOGERE) FREQUENTIES EN NIEUWE 

TECNNOLOGIEËN BRENGEN NIEUWE ONBEKENDE RISICO‟S  

(Overweging 253 t/m 271) 

 

8.  Het Kennisplatform EMV verspreidt desinformatie over 5G, waardoor de 

 risico‟s van het nieuwe netwerk worden versluierd. 

 

9. Dit betreft o.a. de risico‟s van: 

 

 a)  De uitbreiding met nieuwe lagen van radiospectra. Waar voorheen 

  alleen sprake was van een „dekkingslaag‟, zal 5G ook gebruik  

  maken van een „capaciteitslaag‟ (3,5 GHz) en een „superdatalaag‟ 

  (26 GHz of hoger). 

 

 b) Nieuwe zendtechnieken (transmissiesystemen) voor de verzending 

  van ultra- en extreem hoge frequenties (Massive MIMO- 

  technieken, waaronder beamforming). 

 

 c) Massive MIMO, MU-MIMO en Massive MIMO Beamforming  

  die gebruik maken van op de gebruiker gerichte    

  signaaloverdracht en –ontvangst middels arrays met tientallen tot 

  wel honderd geminiaturiseerde antennes die tot grote   

  versterkingen kunnen leiden.  

 

 d) Antenne-installaties met hogere frequenties uit het Gigaherz- 

  bereik die meer vermogen nodig hebben om dezelfde afstand te 

  overbruggen of dichter op de gebruiker moeten worden geplaatst 

  (26 GHz heeft slechts een bereik van zo‟n 100 meter).  

 

 e) Het gegeven dat antennes voor Massive MIMO „adaptief‟ zijn, wat 

  betekent dat ze zich niet alleen in vermogen, maar ook in richting 

  en frequentie aanpassen. Afgaande op de vraag, zullen de  

  stralingsbundels zich onvoorspelbaar kriskras door de openbare 

  ruimte bewegen.  

 

 f) Tenminste 1.000.000 apparaten per  km2 die op de „superdatalaag‟ 

  dynamisch met het 5G-netwerk verbonden zullen zijn.  

 

10. Ook een mogelijk verband tussen Covid-19 en 5G kan niet worden 
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 uitgesloten vanwege het feit dat: 

 

 a) Virussen altijd al deel hebben uitgemaakt van ons leefmilieu en 

  pas kwaadaardig worden als er sprake is van milieuproblematiek. 

 

 b) Virussen onder invloed van EMV kunnen muteren. 

 

 c) Wetenschappers een opvallend overeenkomst hebben vastgesteld 

  tussen bio-effecten van blootstelling aan draadloze technologie en 

  de Covid-19 manifestaties en hun progressie. 

  

 

CONCLUSIES HET 5G-NETWERK: DRIE NIVEAU‟S VAN RADIOSPECTRA 

MET ELK HUN EIGEN STRALINGSBRONNEN (Overweging 272 t/m 300) 

 

11. Anders dan eerdere generaties internet zal het 5G-netwerk gebruik maken 

 van drie lagen aan radiospectra die alle drie de openbare ruimte zullen 

 belasten met RF-EMV: De „dekkingslaag‟ (700 MHz) met een bereik van 

 enkele tot 15 kilometer; de „capaciteitslaag‟ (3,5 GHz) met een bereik van 

 ongeveer 1 kilometer en de superdatalaag (26 GHz) met slechts zo‟n 100 

 meter bereik. 

 

12. Anders dan wordt gesuggereerd zal ook bij 5G iedereen bij een landelijke 

 dekking 24/7 worden blootgesteld. De dekkingslaag is er voor iedereen. 

 

13. De capaciteits- en superdatalaag zullen gebruik maken van Massive 

 MIMO-technieken, bundelvorming waarbij het grootste gedeelte van het 

 uitgestraald vermogen zich op de doelterminal richt.  

 

14. Op de superdatalaag zal daarnaast gebruik gemaakt worden van 

 beamforming. Daarbij worden grote verstrerkingen gegenereerd, die op 

 grond van de nieuwe richtlijnen van de ICNIRP mogen oplopen tot 122 

 V/m (local exposure).  

 

15. Stralingsbundels bewegen kriskras door de openbare ruimte en kunnen 

 iedereen raken.   

 

16. Millimetergolven hebben slechts een kort bereik. De superdatalaag met 

 ultra tot extreem hoge frequenties uit het Gigaherz-bereik vraagt om 

 ruwweg een klein basisstation op elke tweede lantaarnpaal.  
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18. In gebruikname van 5G leidt waarschijnlijk tot aanzienlijk hogere 

 niveau‟s van potentiaalverschil (PD, de electrische lading van het ene naar 

 het andere punt) en SAR-waarden (Specific Absorption-rate, de snelheid 

 waarmee energie geabsorbeerd wordt door het lichaam). 

 

19. Over de vrijgegeven 60 GHz-frequentieband wordt opvallend gezwegen. 

 De band wordt onder andere gebruikt voor een millimetervariant van 

 WiFI (WiGig). In gebruikname van deze band kan een probleem vormen 

 voor onze zuurstofvoorziening vanwege de absorptie (98 %) door 

 zuurstofmoleculen in onze atmosfeer.  

 

20. Er is geen adequate meetmethode voorhanden om de millimetergolven 

 van adaptieve antennes te monitoren. 

 

21. Het Directoraat-generaal Parlementaire Onderzoeksdiensten (EPRS) van 

 het Europees Parlement spreekt over een „experiment op de menselijke 

 bevolking‟ en noemt een moratorium gerechtvaardigd. 

 

 

CONCLUSIES DE NOODZAAK OM DE ONZICHTBARE REALITEIT VAN 

ARTIFICIËLE STRALING ZICHTBAAR TE MAKEN (Overweging 301 t/m 366) 

 

22. Als iets niet zichtbaar is, betekent dat niet dat het niet bestaat (naïef 

 realisme). Onzichtbare straling van draadloze technologie veroorzaakt 

 aantoonbare biologische effecten die niet als een thermisch effect kunnen 

 worden beschouwd en die dus niet door de ICNIRP zijn genormeerd. 

 

23. De Gezondheidsraad en het RIVM geven geen realistisch beeld van de 

 blootstellingen waar we bij 5G mee te maken krijgen (de dekkingslaag, de 

 capaciteitslaag en de superdatalaag), waardoor geen reëel beeld ontstaat 

 van de nieuwe risico‟s. 

 

24. Doordat de „local exposure‟ van het lichaam in de nieuwe richtlijnen van 

 de ICNIRP mag oplopen tot 122 V/m (een verdubbeling van de maximale 

 veldsterkte tot nu toe) kunnen stralingsbundels met ongekend grote 

 versterkingen worden gegenereerd.  

 

25. Door de grote variëteit aan micro- en macrocells, zijn antenne-installaties 

 (de „witte kastjes‟ die overal beginnen te verschijnen) vaak onherkenbaar 
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 voor burgers, waardoor zij zich niet bewust zijn van nieuwe 

 stralingsbronnen. Het „onzichtbaar‟ ophangen van deze antenne-

 installaties is in strijd met het ALARA-principe dat om risicobewustzijn 

 vraagt en een kritische houding die continu streeft naar vermindering en 

 preventie van blootstelling.  

 

26.  Omdat er geen internationale meetmethode voor handen is om de 

 blootstellingen van adaptieve antennes te meten, wordt terug gevallen op 

 een statistische analyse uit een IEC-standaard. De IEC aanvaardt echter 

 geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade als gevolg van het 

 gebruik van, dan wel het vertrouwen op deze IEC-publicatie. 

 

27. Bij het testen van 26 GHz in een wijk in Eindhoven werd een groot deel 

 van de bewoners ziek. Er was een opvallende parallel tussen de 

 door bewoners gemeldde gezondheidsklachten van juist die huizen die 

 het meest werden bestraald. 
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V. Veiligheidsclaim ICNIRP-limieten opnieuw niet deugdelijk 
onderbouwd door appellanten 
 

367. In mijn beroepschrift heb ik uitgebreid onderbouwd waarom een veiligheidsclaim 

gebaseerd op de ICNIRP-blootstellingslimieten geen stand houdt. De gronden waarop ik 

dit standpunt baseer zijn niet deugdelijk door appellantenweersproken of weerlegd.  

 

368. In dit hoofdstuk laat ik nogmaals zien dat de ICNIRP-blootstellingslimieten nooit een 

deugdelijke  bescherming hebben gebodenen kunnen biedenen dat de nieuwe richtlijnen 

van 2020576 daarin geen verandering hebben gebracht. Sterker nog, er is zelfs sprake van 

een versoepeling van de limieten, die haaks staat op de scherpe kritiek en de roep om 

voorzorg van de meerderheid van de wetenschappelijke gemeenschap op het gebied van 

EMV en gezondheid577 578. Zoals ik zal laten zien heeft o.a. ook het Directoraat-generaal 

Parlementaire Onderzoeksdiensten (EPRS) van het Europees Parlement in het recente 

rapport „Health impact of 5G‟579 ernstige kritiek geuit op de ICNIRP en zijn nieuwe 

richtlijnen en is er steeds meer bewijs van belangenverstrengeling met en oneigenlijke 

beïnvloeding door de telecomindustrie. Tot slot blijkt dat de ICNIRP zelf in de „legalterms‟ 

op haar website elke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruikmaking van 

haar aanbevelingen afwijst. 

 

V.I. ONDEUGDELIJKE CIRKELREDENERING VEROORZAAKT INFORMATIEBIAS EN 

SCHENDT AWB EN ALARA-PRINCIPRE 

369. Met het vonnis van de bestuursrechter in Arnhem van 18 december 2020 wordt 

bevestigd dat de ICNIRP-limieten onvoldoende zekerheid geven als het gaat om de 

gezondheidsrisico‟s van draadloze technologie. Immers, de bestuursrechter oordeelde dat 

gezondheidsrisico‟s bij blootstellingen < 1 V/m niet kunnen worden uitgesloten, terwijl de 

ICNIRP-limieten in de oude richtlijnen mochten oplopen tot 61 V/m en in de nieuwe 

richtlijnen uit 2020 zelfs tot 122 V/m.580 In plaats van dit vonnis te weerleggen, herhalen 

appellanten in hun hoger beroepschrift zonder deugdelijke onderbouwing de 

veiligheidsclaim ICNIRP-limieten.  

 

                                                           
576 International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Guidelines for limiting exposure to electromagnetic fields 
(100 kHz to 300 GHz). Health Phys 118 (2020): 483-524. https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdf. 
577https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal. 
578Zie‘Selected quotations from scientists who signed the International EMF Scientist Appeal’, pagina 9. 
https://emfscientist.org/images/docs/EMF_Scientist_Expert_Quotes_alpha.pdf. 
579European Parliamentary Research Service / EPRS (2021). Health Impact of 5G. Study: Panel for the Future of Science and 
Technology. Scientific Foresight Unit (STOA) PE 690.012 – July 2021. 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf. 
580 Maximaal 61 V/m bij ‘whole body exposure’ en maximaal 122 V/m bij ‘local exposure’.  

https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdf
https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal
https://emfscientist.org/images/docs/EMF_Scientist_Expert_Quotes_alpha.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf
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370. Hieronder neem ik het diagram over uit mijn beroepschrift581, dat laat zien dat deze 

veiligheidsclaim uitsluitend stand kan houden door,op basis van een ondeugdelijke 

cirkelredenering,alle gezondheidsargumenten die door burgers of 

anderebelanghebbenden worden ingebracht en die tegen deze veiligheidsclaim ingaan 

(ongeacht de wetenschappelijke validiteit en / of logica van de onderbouwing) bij 

voorbaat af te wijzen. 

 

371. We kunnen deze cirkelredenering als volgt omschrijven:  

De blootstellingslimieten van de ICNIRP zijn veilig. Wij blijven ruimschoots onder de limieten. 

Daarom kunt u – mevrouw De Jong – geen klachten ondervinden van de geplande antennemast en 

bent u geen belanghebbende bij het bestreden besluit. Omdat u geen belanghebbende bent, verklaren 

wij uw gezondheidsargumenten als niet ontvankelijk en laten wij ook uw argumentatie met 

betrekking tot de ICNIRP-limieten buiten beschouwing.  

 

 

 

 

Gezondheidsargumenten 

niet ontvankelijk582 

 

 
 

 

Geen   

belanghebbende 

 

 

 

Handhaving visie 

opveiligheid 

ICNIRP- 

limieten583 

 Geen klachten mogelijk  

 
Figuur 5.1.Ondeugdelijke cirkelredenering ten aanzien van blootstellingslimieten en door  
burgers of ngo‟s ingebrachte gezondheidsargumenten. 
(Overgenomen uit mijn beroepschrift ARN 19 / 2184 WABOA, pagina 22.) 

 

 

372. Deze gedachtegang veroorzaakt informatiebias584 en maakt het onmogelijk om zich op 

een objectieve, onbevooroordeelde wijze van de wetenschappelijke feiten op de hoogte te 

                                                           
581 Mijn beroepschrift ARN 19 / 2184 WABOA, pagina 22. https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Beroepschrift-WJ-de-
Jong-zaaknummer-ARN-19-2184-WABOA-Rechtbank-Arnhem.pdf. Zie voor de ‘Nadere toelichting en onderbouwing’: 
https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Nadere-toelichting-en-onderbouwing-WJ-de-Jong-ARN-19-2184-WABAO-
Rechtbank-Arnhem.pdf.  
582 Gezondheidsargumenten die de blootstellingslimieten van de ICNIRP ter discussie stellen, worden niet-ontvankelijk verklaard, 
omdat de limieten van de ICNIRP niet ter discussie worden gesteld.  
583 De ICNIRP-limieten zijn uitsluitend gebaseerd op een thermische kortetermijn effect, terwijl er tal van biologische niet-
thermische effecten zijn aangetoond en er in de praktijk sprake is van een langetermijn blootstelling 24/7, voor onbepaalde tijd. 
In de nieuwe richtlijnen uit 2020 is bij de vaststelling van de basisrestricties de duur van de blootstelling van 6 minuten naar 30 
minuten uitgebreid. Uiteraard is bij 30 minuten blootstelling nog steeds sprake een korte termijn blootstelling. 
584 Informatiebias: vooroordeel ten aanzien van (mogelijk) relevante feiten / informatie.  

https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Beroepschrift-WJ-de-Jong-zaaknummer-ARN-19-2184-WABOA-Rechtbank-Arnhem.pdf
https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Beroepschrift-WJ-de-Jong-zaaknummer-ARN-19-2184-WABOA-Rechtbank-Arnhem.pdf
https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Nadere-toelichting-en-onderbouwing-WJ-de-Jong-ARN-19-2184-WABAO-Rechtbank-Arnhem.pdf
https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Nadere-toelichting-en-onderbouwing-WJ-de-Jong-ARN-19-2184-WABAO-Rechtbank-Arnhem.pdf
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stellen, waardoor mijn belang op basis vanartikel 3:2 Awb585 , artikel 2:4 lid 1586, artikel 

3:46587 en artikel 3:4 lid 2588Awb niet kan worden bepaald en bij voorbaat wordt 

geschonden. Ookgaat deze cirkelredenering, zoals ik in hoofdstuk III heb laten zien, in 

tegen voorzorg op basis van het ALARA-principe. 

 

373. Het ALARA-principe vraagt niet alleen om het zo laag als redelijkerwijs haalbaar 

houden van de hoogte van de blootstelling, het aantal blootgestelden en de waarschijnlijkheid 

van de blootstelling, maar ook om een ALARA-cultuur waarin alle blootgestelden betrokken zijn 

en waarin risicobewustzijn wordt ontwikkeld en bevorderd. Het negeren van de stem van 

burgers op basis van de hier genoemde cirkelredenering, terwijl diezelfde burgers 24/7 en 

voor onbepaalde tijd gedwongen worden blootgesteld aan RF-EMV met potentiële of reële 

risico‟s, is dus in strijd met een juiste toepassing van de Awb en het ALARA-principe. 

 

374. Op pagina 5 – 6 van haar hoger beroepschrift onderbouwt de gemeente haar 

veiligheidsclaim als volgt:  

 

„Bij een veldsterkte onder de blootstellingslimieten is geen sprake van verhoogde gezondheidsrisico‟s. 

Wij mogen vertrouwen op de huidige stand van de wetenschap en ons hierop baseren. Het is niet aan 

ons om zelfstandig af te wijken van dergelijke normen of andere conclusies te trekken. Continu worden 

onderzoeken verricht en doet het Agentschap Telecom onderzoek naar de blootstelling in het veld. Het 

is aan de Staat om in te grijpen als blijkt dat de ICNIRP normen worden overschreden of als nieuwe 

inzichten aantonen dat de blootstellingslimieten moeten worden aangepast. De Staat heeft ook 

toegezegd dit te zullen doen.‟589 

 

375. Het standpunt van de gemeente ten aanzien van de ICNIRP-limieten dat het niet aan 

haar is „om zelfstandig af te wijken van dergelijke normen en andere conclusies te trekken‟ 

of om zelfs maar van de Staat afwijkende ideeën over de blootstellingsrisico‟s te 

ontwikkelen, kan niet samengaan met het risicobewustzijn dat het ALARA-principe 

vraagt. Evenmin is dit standpunt verenigbaar met de verantwoordelijkheid die de 

gemeente heeft om zich op grond van de Awb op de hoogte te stellen van de relevante 

feiten (artikel 3:2Awb), zonder vooringenomenheid te kijken naar de situatie (artikel 2:4 

lid 1 Awb) en ervoor te waken dat belanghebbende door (potentiële of reële) 

gezondheidsschade geen onevenredig nadeel ondervinden van haar besluit (artikel 2:4 lid 

2 Awb590). 

 

376. Als een juiste toepassing van het ALARA-principe een zaak is van alle betrokkenen, 

dat wil zeggen alle blootgestelden, dan kan de gemeente zich niet op basis van een 

cirkelredenering aan haar verantwoordelijkheid tegenover haar inwoners onttrekken. Het 

                                                           
585Artikel 3:2 Awb. Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante 
feiten en af te wegen belangen. 
586Artikel 2:4 lid 1 Awb. Het bestuursorgaan vervult zijn taak zonder vooringenomenheid (fair-play beginsel). 
587Artikel 3:46 Awb. Een besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering (motiveringsbeginsel).  
588Artikel 3:4 lid 2 Awb. De voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een besluit mogen niet onevenredig zijn in 
verhouding tot de met het besluit te dienen doelen. 
589 Hoger beroep gemeente, pagina 5 – 6. Cursief: WdJ.  
590Artikel 3:4 lid 2 Awb. De voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een besluit mogen niet onevenredig zijn in 
verhouding tot de met het besluit te dienen doelen..  
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feit dat ALARA niet alleen gaat over de hoogte van de blootstelling, maar ook over het 

aantal blootgestelden en de waarschijnlijkheid van de blootstelling, is onverenigbaar met een 

blind nastreven van landelijke dekking mobiel bereik. Het hierin slaafs volgen van de 

Staat is ook in strijd met de doelstellingen van de nieuwe Omgevingswet en met de niet-

genormeerde risico‟s van RF-EMV.  

 

377. Voorts herinner ik de Afdeling,wat betreft de lokale verantwoordelijkheid, aan het 

rapport „Meewegen van gezondheid in het omgevingsbeleid‟ dat de Gezondheidsraad met 

het oog op de nieuwe Omgevingswet in 2016 publiceerde591. In haar persbericht592 van 20 

juli 2016 schrijft de Gezondheidsraad: 

 

„De huidige wettelijke normen voor bijvoorbeeld luchtverontreiniging en geluidsbelasting zijn niet 

alleen bepaald aan de hand van effecten op de gezondheid, maar ook op basis van economische of 

haalbaarheidsoverwegingen. Daardoor ontstaat er ook nog gezondheidsschade als aan de norm wordt 

voldaan. Sterker nog: bijna alle gezondheidsschade treedt op onder de norm. Gezien het streven van de 

staatssecretaris om de gezondheid beter te beschermen, adviseert de raad in de nieuwe Omgevingswet 

gezondheidskundige advieswaarden op te nemen. Daarmee wordt de“gezonde situatie”uitgangspunt 

voor beleid. Lokaal kan daarvan afgeweken worden, na zorgvuldige afweging met betrokkenheid van 

belanghebbenden. Zo houden decentrale overheden hun bestuurlijke afwegingsruimte, maar is er 

tegelijkertijd een stimulans om de ziektelast verder te verminderen.‟593 

 

378. Gezien de ondeugdelijkheid van de ICNIRP-limieten, die ik in mijn beroepschrift heb 

aangetoond en die ik in dit hoofdstuk met nieuw bewijs verder zal onderbouwen, vormt 

onderworpenheid aan deze limieten een groot gevaar voor de volksgezondheid en is een 

dergelijke houding in strijd met het advies van de Gezondheidsraad om „de“gezonde 

situatie” als uitgangspunt voor beleid‟ te nemen. Daarom dring ik er met klem bij de Afdeling 

op aan om de hiervoor beschreven cirkelredenering als ondeugdelijk te herkennen en af te 

wijzen. 

 

379. Onderworpenheid van lokale overheden aan het huidige landelijke antennebeleid, 

versterkt een falend risicobewustzijn (falende implementatie van het ALARA-principe), 

waarbij de betekenis van de wetenschappelijke controverse ten aanzien van RF-EMV en 

draadloze technologie als niet relevant wordt gezien en waarbij alle wetenschappelijke 

studies die kritiek uiten op de ICNIRP-limieten worden gebagatelliseerd en bij het publiek 

worden weggehouden. Kenmerkend en zorgwekkend is bijvoorbeeld dat het vonnis van 

het U.S. Court of Appealsvan 13 augustus 2021in de rechtszaak Environmental Health 

Trust (EHS) en Childrens Health Defense (CHD) versus Federal Communication 

Commissie (FCC)594 nergens wordt genoemd in de pers, noch door de overheid, 

                                                           
591 Gezondheidsraad (2016). Meewegen van gezondheid in omgevingsbeleid. Evenwichtig en rechtvaardig omgaan met risico’s en 
kansen. Nr. 2016/12. https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2016/07/20/meewegen-van-gezondheid-in-
omgevingsbeleid.  
592https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/2019/11/Persbericht-Gezondheidsraad-Meewegen-van-gezondheid-in-
omgevingsbeleid.pdf.  
593 Persbericht Gezondheidsraad 20 juli 2016. Terugdringen ziekte door omgeving vraagt striktere 
normen.https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/2019/11/Persbericht-Gezondheidsraad-Meewegen-van-gezondheid-
in-omgevingsbeleid.pdf. Cursief: WdJ.  
594 Zie hoofdstuk I.VI.IV van dit verweerschrift.https://ehtrust.org/5g-wireless-harms-lawsuit-against-the-fcc-eht-et-al-v-fcc/ 

https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2016/07/20/meewegen-van-gezondheid-in-omgevingsbeleid
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2016/07/20/meewegen-van-gezondheid-in-omgevingsbeleid
https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/2019/11/Persbericht-Gezondheidsraad-Meewegen-van-gezondheid-in-omgevingsbeleid.pdf
https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/2019/11/Persbericht-Gezondheidsraad-Meewegen-van-gezondheid-in-omgevingsbeleid.pdf
https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/2019/11/Persbericht-Gezondheidsraad-Meewegen-van-gezondheid-in-omgevingsbeleid.pdf
https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/2019/11/Persbericht-Gezondheidsraad-Meewegen-van-gezondheid-in-omgevingsbeleid.pdf
https://ehtrust.org/5g-wireless-harms-lawsuit-against-the-fcc-eht-et-al-v-fcc/


Verweerschrift W.J. de Jong - RvS 202100651/1/R4 

167 / 465 
 

bijvoorbeeld het RIVM of het Kennisplatform EMV. Evenmin als bijvoorbeeld het in juli 

2021 verschenen rapport „Health impact of 5G‟ van het Directoraat-generaal Parlementaire 

Onderzoeksdiensten (EPRS) van het Europees Parlement; een rapport dat grote 

vraagtekens zou moeten plaatsen bij het huidige antennebeleid in Nederland.595 

 

380. Uiteraard is een vonnis als van het U.S. Court of Appealswaarbij eisers, waaronder 

Nobelprijswinnares dr. Devra Davis, 11.000 pagina‟s bewijslast indienden, onmiskenbaar 

veelzeggend als het gaat om het bestaan van wetenschappelijk bewijs van 

gezondheidsrisico‟s en –schade. Het feit dat deze informatie nergens bekend is gemaakt, 

niet via de overheid (bijvoorbeeld via het Kennisplatform EMV) en niet via de pers, vormt 

een onweerlegbaar bewijs voor het ontbreken van risicobewustzijn dat op grond van het 

ALARA-principe zou moeten worden aangemoedigd.  

 

381. Het zijn daarentegen vooral de burgers en burgerinitiatieven die overheid en industrie 

tot dit risicobewustzijn oproepen en alleen als er sprake is van risicobewustzijn, kan er ook 

sprake zijn van DAADWERKELIJKE gezondheidsbescherming. Earlywarners mogen dan 

ook niet op basis van een ondeugdelijke veiligheidsclaim genegeerd worden en de 

gemeente heeft op basis van de Awb tegenover de inwoners van haar grondgebied een 

eigen verantwoordelijkheid om zich over de (wetenschappelijke) feiten te informeren. 

Daarom kan mijn belang niet op basis van de hier beschreven – ondeugdelijke – 

cirkelredenering worden afgewezen.  

 

V.II. OMSTREDENHEID ICNIRP-BLOOTSTELLINGSLIMIETEN NIET DOOR 

APPELLANTEN WEERLEGD 

382. In zijn hogerberoepschrift schrijft KPN bij overweging 26, pagina 6: 

 

„Een sterkte van minder dan 1 V/m ligt ruim onder de door ICNIRP opgestelde (en in Nederland op 

grond van de Raadsaanbeveling van toepassing zijnde) blootstellingslimieten. Gelet op het voorgaande 

dient geconcludeerd te worden dat geen sprake is van nadelige gezondheidseffecten als gevolg van 

elektromagnetische velden, nu de blootstellingslimieten ruimschoots in acht worden genomen.‟596 

 

383. Deze conclusie is onjuist. In mijn beroepschrift heb ik uitgebreid laten zien dat de 

ICNIRP-limieten ontoereikend zijn om gezondheidseffecten te voorkomen. Hoezeer dit 

het geval is zal ik ook aantonen in hoofdstuk VI op basis van het rapport „5G en 

gezondheid‟ van de Gezondheidsraad.  

 

384. In de in hoofdstuk II van dit verweerschrift beschreven wetenschappelijke en 

maatschappelijke controverse heb ik laten zien dat deze controverse zich niet alleen richt 

op de gezondheidsrisico‟s van draadloze technologie in het algemeen, maar ook op de 

                                                           
595European Parliamentary Research Service / EPRS (2021). Health Impact of 5G. Study: Panel for the Future of Science and 
Technology. Scientific Foresight Unit (STOA) PE 690.012 – July 2021. 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf.  
596Hoger Beroepschrift KPN, 1 maart 2021, overweging 26, pagina 6. Uw ref. 202100651I1IR4. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf
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ondeugdelijkheid van de ICNIRP-blootstellingslimieten als het gaat om 

gezondheidsbescherming.Dat er ten aanzien van de ICNIRP en de door de ICNIRP 

vastgestelde blootstellingslimieten sprake is van een wetenschappelijke en 

maatschappelijke controverse is door appellanten onweersproken en onweerlegd 

gebleven.Zonder deze weerlegging kunnen appellanten niet simpelweg hun 

veiligheidsclaim blijven herhalen om hun standpunt te rechtvaardigen. Ik vraag de 

afdeling met klem om een simpele herhaling van de veiligheidsclaim door appellanten, 

terwijl een weerlegging van mijn gronden ontbreekt, als lege retoriek te doorzien en af te 

wijzen.  

 

385. In hoofdstuk II heb ik laten zien dat de relevantie van de wetenschappelijke 

controverse ten aanzien van de gezondheidsrisico‟s van RF-EMV en de deugdelijkheid 

van de ICNIRP-richtlijnen, niet kan worden genegeerd of afgewezen op basis van het 

argument dat er geen „wetenschappelijke consensus bestaat over de wetenschappelijke 

ondeugdelijkheid van de beoordelingslimieten van de ICNIRP‟597. Het ontbreken van 

consensus is immers inherent aan een controverse en moet juist de aanzet zijn om tot voorzorg over 

te gaan.  

 

386. Ook is, zoals in hoofdstuk II vastgesteld, door appellantenonweersproken en 

onweerlegd dat er bij een maatschappelijke en wetenschappelijke controverse gesproken 

moet worden van een ambigue (dubbelzinnig, dus omstreden) risico, dat om toepassing 

van het voorzorgbeginsel vraagt.598 Niet alleen de Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid legt hierop de nadruk, zoals ik in mijn beroepschrift uitgebreid heb laten 

zien599, ook de Gezondheidsraad is van mening dat het voorzorgprincipe gehanteerd moet 

worden wanneer er sprake is van een „plausibel risico‟. En er is, volgens de 

Gezondheidsraad, sprake van een plausibel risico wanneer „enkele experts in het betreffende 

vakgebied hun zorgen uiten over de dreiging‟.600 

 

387. Aangezien niet slechts „enkele experts‟, maar eenruime meerderheid van de 

wetenschappelijke gemeenschap op het gebied van EMV en gezondheid601 602 al jarenlang 

haar zorgen over de dreiging uit, iets wat ook niet weersproken of weerlegd is door 

appellanten, moet – nogmaals – elke veiligheidsclaim op basis van de ICNIRP-

                                                           
597ECLI:NL:RVS:2020:924. https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@120571/201903780-1-a1/. 
598‘Ambigue risico’s dienen zich aan waar wetenschappelijke of maatschappelijke controverses over risico’s ontstaan.’ 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2008). Onzekere veiligheid. Verantwoordelijkheden rond fysieke veiligheid, 
pagina 121. 
599 Mijn beroepschrift ARN 19 / 2184 WABOA, pagina 22. https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Beroepschrift-WJ-de-
Jong-zaaknummer-ARN-19-2184-WABOA-Rechtbank-Arnhem.pdf. Zie voor de ‘Nadere toelichting en onderbouwing’: 
https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Nadere-toelichting-en-onderbouwing-WJ-de-Jong-ARN-19-2184-WABAO-
Rechtbank-Arnhem.pdf. 
600Gezondheidsraad (2008). Voorzorg met rede. Pagina 17.  
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2008/09/26/voorzorg-met-rede. 
601 The Environment and Cancer Research Foundation. https://www.environmentandcancer.com/letter-to-simonetta-
sommaruga-07-01-2020-english/. 
602 De inmiddels 255 wetenschappers die het ‘International EMF Scientist Appeal’ ondertekenden, hebben gezamenlijk meer dan 
2.000 peer reviewed studies op het gebied van elektromagnetische velden en gezondheid op hun naam staan. Zie‘Selected 
quotations from scientists who signed the International EMF Scientist Appeal’, pagina 9. 
https://emfscientist.org/images/docs/EMF_Scientist_Expert_Quotes_alpha.pdf.  

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@120571/201903780-1-a1/
https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Beroepschrift-WJ-de-Jong-zaaknummer-ARN-19-2184-WABOA-Rechtbank-Arnhem.pdf
https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Beroepschrift-WJ-de-Jong-zaaknummer-ARN-19-2184-WABOA-Rechtbank-Arnhem.pdf
https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Nadere-toelichting-en-onderbouwing-WJ-de-Jong-ARN-19-2184-WABAO-Rechtbank-Arnhem.pdf
https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Nadere-toelichting-en-onderbouwing-WJ-de-Jong-ARN-19-2184-WABAO-Rechtbank-Arnhem.pdf
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2008/09/26/voorzorg-met-rede
https://www.environmentandcancer.com/letter-to-simonetta-sommaruga-07-01-2020-english/
https://www.environmentandcancer.com/letter-to-simonetta-sommaruga-07-01-2020-english/
https://emfscientist.org/images/docs/EMF_Scientist_Expert_Quotes_alpha.pdf
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blootstellingslimieten worden afgewezen. De ICNIRP-blootstellingslimieten zijn immers 

vanwege het „alleen thermisch effect-paradigma‟ in wetenschappelijk en maatschappelijk 

opzicht al decennialang omstreden en fysieke veiligheid en voorzorg kunnen onmogelijk 

gebaseerd zijn op omstreden uitgangspunten zonder diezelfde veiligheid en voorzorg te 

ondermijnen. De politieke mantra „We blijven onder de limieten‟ biedt derhalve 

uitsluitend een schijnveiligheid, die met het oog op „een hoog niveau van 

gezondheidsbescherming‟, zoals in alle EU-Verdragen vastgelegd603 604 605, ten stelligste 

dient te worden afgewezen.  

 

388. In het hogerberoepschrift van de gemeente lezen we op pagina 6:  

 

„Wij zijn daarom uitgegaan van de blootstellingslimieten. Onder de blootstellingslimieten is geen 

sprake van (bewezen) gezondheidsrisico‟s.‟ 

 

In hoofdstuk I heb ik laten zien dat deze verklaring onjuist is en uitsluitend mogelijk is 

door defactualisatie van alternatieve wetenschappelijke inzichten uitenkele duizenden 

peer reviewed studies.606 Met andere woorden, de ICNIRP-blootstellingslimieten zijn 

omstreden en een dergelijke niet onderbouwde stelling („concluderende onverklaarde 

verklaring‟607) is misleidend en dient op grond van de wetenschappelijke feiten en in het 

belang van gezondheidsbescherming te worden veroordeeld en afgewezen.  

 

389. Zelfs de Commissie EMV van de Gezondheidsraad moet erkennen dat een 

veiligheidsclaim op basis van de ICNIRP-limieten niet gerechtvaardigd is. In haar 

„Kernadvies5G en gezondheid‟komt ook zij tot de conclusie dat „niet uitgesloten kan worden 

dat ook blootstelling onder de nieuwste ICNIRP-normen de potentie heeft de gezondheid te 

schaden‟.608 In hoofdstuk VI zal ik laten zien dat er – in tegenstelling tot wat appellanten 

claimen – niet alleen sprake is van gezondheidsrisico‟s ruim onder de blootstellingslimieten, 

maar ook dat deze risico‟s mogelijk zo veelomvattend zijn dat zij een groot gevaar vormen 

                                                           
603Artikel 168, lid 1 VWEU. Bij de bepaling en de uitvoering van elk beleid en elk optreden van de Unie wordt een hoog niveau 
van bescherming van de menselijke gezondheid verzekerd. (…).  
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E168:NL:HTML.  
604‘In het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) is het belang van het gezondheidsbeleid benadrukt door 
te stellen dat bij de bepaling en de uitvoering van elk beleid en elk optreden van de Unie een hoog niveau van bescherming van de 
menselijke gezondheid moet worden verzekerd (artikel 168, lid 1 VWEU). De hoofdverantwoordelijkheid voor bescherming van de 
gezondheid, en in het bijzonder van de zorgstelsels, blijft in handen van de 
lidstaten.’https://www.europarl.europa.eu/factsheets/nl/sheet/49/volksgezondheid. 
605Mededeling van de Commissie over het voorzorgbeginsel, datum laatste herziening 21/09/2015. EUR-Lex Access to European 
Union Law. Samenvattingen van EU-wetgeving *COM/2000/0001 def.*/. Bijlage I. Juridische en andere gronden voor besluiten 
van de EG tot voorzorgsmaatregelen. De wetteksten. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52000DC0001&from=NL. 
‘In een ander arrest over de bescherming van de gezondheid bevestigt de President van het Gerecht van eerste aanleg in zijn 
beschikking van 20 juni 1999 (Zaak T-70/99) dat in deze gerechtelijke beslissing expliciet op het voorzorgbeginsel is gewezen, 
waarbij wordt benadrukt dat ‘de vereisten verband houdend met de bescherming van de volksgezondheid, onbetwistbaar groter 
belang moet worden toegekend dan aan overwegingen van economische aard.’ 
606 Zie (nogmaals) tenminste de 255 ondertekenaars van het EMF Scientist Appeal, die gezamenlijk meer dan 2.00 peer reviewed 
studies op het gebied van EMV en gezondheid op hun naam hebben staan. 
https://emfscientist.org/images/docs/EMF_Scientist_Expert_Quotes_alpha.pdf.  
607 In de zaak EHT et al. versus FCC, wees het Amerikaanse Hof van Beroep dergelijke ‘concluderende onverklaarde verklaringen’ 
ten stelligste van de hand. Zie hoofdstuk I. 
608 Gezondheidsraad (2020). Kernadvies 5G en gezondheid. Pagina 5. 
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E168:NL:HTML
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/nl/sheet/49/volksgezondheid
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52000DC0001&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52000DC0001&from=NL
https://emfscientist.org/images/docs/EMF_Scientist_Expert_Quotes_alpha.pdf
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid
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voor de complete (zowel fysieke als geestelijke) volksgezondheid. 

 

V.III. GEEN BEWIJS DAT BLOOTSTELLINGEN < 1V/M GEEN SCHADE VEROORZAKEN 

390. Onder de kop „Geen verhoogde gezondheidsrisico‟s‟, op pagina 4 van haar hoger 

beroepschrift, schrijft de gemeente: 

 

„Niet in geschil is dat de veldsterkte ter plaatse van de woningen van mevrouw De Jong, de heer Abbas 

en mevrouw Van Donselaar ver onder de blootstellingslimieten liggen. Onweersproken is door ons 

aangevoerd en onderbouwd dat de veldsterkte op een afstand van 328 meter van de antennemast 1 V/m 

bedraagt (of beter: zal bedragen na het plaatsen van de antennes).‟609 

 

391. Het vonnis van de bestuursrechter in Arnhem luidt echter:  

 

„Naar het oordeel van de rechtbank is het, alle argumenten, onder verwijzing naar wetenschappelijk 

literatuur overziend, niet uitgesloten dat ook bij een veldsterkte die lager is dan 1 V/m, en dus ook in 

geval van eiseres, sprake is van verhoogde gezondheidsrisico‟s. De rechtbank merkt eiseres daarom aan 

als belanghebbende.‟610 

 

Als de rechtbank, „alle argumenten, onder verwijzing naar wetenschappelijke literatuur 

overziend‟ oordeelt dat verhoogde gezondheidsrisico‟s niet zijn uitgesloten, ook niet bij een 

veldsterkte < 1 V/m, dan is het aan appellanten om in een hun hoger beroep, dat tegen dit 

vonnis in gaat, aan te tonen of tenminste aannemelijk te maken dat deze verhoogde 

gezondheidsrisico‟s wel uitgesloten zijn. Daarbij dienen de argumenten uit mijn 

beroepschrift, waarmee ik deze risico‟s heb onderbouwden waarnaar de bestuursrechter 

verwijst, deugdelijk te worden weerlegd.  

 

392. Uiteraard kan een simpele herhaling van de veiligheidsclaim ICNIRP-limieten niet als 

weerlegging van deze gronden worden aanvaard, omdat dit alle niet-thermische effecten 

en daarmee samenhangende gezondheidsrisico‟s buiten beschouwing laat.  

 

393. In tegenstelling tot wat appellanten suggereren, heeft de bestuursrechter zich, wat de 

gezondheidsrisico‟s betreft, niet uitsluitend gebaseerd op het advies „5G en 

gezondheid‟van de Commissie EMV van de Gezondheidsraad. Als in het vonnis„alle 

argumenten, onder verwijzing naar wetenschappelijke literatuur‟ zijn meegewogen, betekent dit 

dat ook de door mij ingebrachte wetenschappelijke publicaties die een alternatieve visie 

enreële risico‟s en zelfs schade aantonen in het vonnis zijn meegenomen. Over het rapport 

van de Gezondheidsraad zei de rechter ter zitting zelfs: „De Gezondheidsraad zegt 

eigenlijk: We weten het gewoon niet‟611 Dit impliceert dat reële risico‟s niet kunnen 

worden uitgesloten en dat raadpleging van alternatieve wetenschappelijke visies 

noodzakelijk is.  

 

                                                           
609 Hoger beroepschrift gemeente, 24 februari 2021, uw kenmerk 2021100651/1/R4, pagina 4.  
610 ECLI:NL:RBGEL:2020:6699, overweging 4:4. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:6699.  
611https://stralingsbewust.info/2020/10/27/verslag-van-beroep-wilma-de-jong-bij-de-bestuursrechter-in-arnhem/.  

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:6699
https://stralingsbewust.info/2020/10/27/verslag-van-beroep-wilma-de-jong-bij-de-bestuursrechter-in-arnhem/
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394. Ik maak de Afdeling er voorts op attent dat epidemiologisch onderzoek juist ook heeft 

plaats gevonden bij „lage‟ veldsterktes, zoals die tot voor kort door het Agentschap 

Telecom op veel plaatsen in Nederland gemeten werden. Een veldsterkte < 1 V/m geeft 

dus geen enkele garantie voor gezondheidsbescherming.  

 

395. Zowel de gemeente als KPN falen in het weerleggen van de door mij in beroep 

aangevoerde gronden. Alleen al om die reden faalt het hoger beroep van beide partijen en 

blijft de uitspraak van de rechter „dat ook bij een veldsterkte die lager is dan 1 V/m, en dus ook 

in het geval van eiseres, sprake is van verhoogde gezondheidsrisico‟s‟, onverminderd van kracht.  

 

V.IV. ONTBREKEN MILIEUVERGUNNINGSPLICHT GEEN GARANTIE VOOR 

ONTBREKEN GEZONDHEIDSRISICO‟S OF -SCHADE 

396. Afgaande op een ondeugdelijke veiligheidsclaimvan de ICNIRP-limieten en de 

twijfelachtige vaststelling dat de veldsterkte op mijn perceel lager zal zijn dan 1 V/m,  

gaat de gemeente er vanuit dat er geen sprake kan zijn van „gevolgen van enige 

betekenis‟612. Ter verdere onderbouwing van dit standpunt voert zij o.a. aan dat een 

milieuvergunningsplicht ontbreekt. 

 

„Bovendien is het ontbreken van een milieuvergunningplicht voor antenne-installaties onder de 4 kw 

ons inziens een aanwijzing dat in die gevallen geen (ernstige) milieugevolgen c.q. gezondheidsrisico‟s te 

verwachten zijn. Gezien het bovenstaande zijn wij van mening dat mevrouw De Jong, de heer Abbas en 

mevrouw Van Donselaar geen gevolgen van enige betekenis ondervinden. Hierdoor kunnen zij niet 

worden aangemerkt als belanghebbenden bij het besluit van 16 juni 2018.‟613 

 

397. Allereerst zij opgemerkt dat het ontbreken van een milieuvergunningsplicht voor 

antenne-installaties onder de 4 kW, niets zegt over de niet-thermische biologische effecten 

en daarmee samenhangende gezondheidsrisico‟s van draadloze technologie en over 

de verplichting om het ALARA-principe toe te passen. Onweerlegd en 

onweersproken door appellanten heb ik in mijn beroepschrift uitgebreid aangetoond 

dat de wetgever zich, in navolging van de ICNIRP-richtlijnen, bij RF-EMV uitsluitend 

op thermische effecten baseert en aangetoondeniet-thermische biologische effecten in haar 

milieuwetgeving buiten beschouwing laat.  

 

398. Ook heb ik – eveneens onweersproken en onweerlegd door appellanten – laten zien 

dat het „Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken‟, 

waaronder de vergunde antennemast aan de Dennenweg in Haarlo valt, uitsluitend kon 

worden genomen door in strijd met het eigen Nationaal Antennebeleid te handelen en 

verschillende beginselen van behoorlijk bestuur te schenden614.Dit betekent dat de 

rechtmatigheid van dit besluit tenminste in twijfel dient te worden getrokken.  

                                                           
612Hoger beroepschrift gemeente, 24 februari 2021, uw kenmerk 2021100651/1/R4, pagina 3.  
613Ibidem.  
614 Zie mijn beroepschrift, ‘Nadere toelichting en onderbouwing’, hoofdstuk 18. Besluit bouwvergunningsvrije en licht-
bouwvergunningplichtige bouwwerken onrechtmatig, pagina 150 – 175. https://stralingsbewust.info/wp-
content/uploads/Nadere-toelichting-en-onderbouwing-WJ-de-Jong-ARN-19-2184-WABAO-Rechtbank-Arnhem.pdf. 

https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Nadere-toelichting-en-onderbouwing-WJ-de-Jong-ARN-19-2184-WABAO-Rechtbank-Arnhem.pdf
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399. Daar komt bij – ik herhaal – dat de Gezondheidsraad al in 2016 in het rapport 

„Meewegen van gezondheid in omgevingsbeleid‟615vaststelde dat voor het terugdringen van 

ziekte door milieufactoren striktere normen noodzakelijk zijn,  omdat blijkt dat er ook 

gezondheidsschade optreedt als aan de vastgestelde normen wordt voldaan. 

 

400. In dit rapport werden ook elektromagnetische velden als milieufactor genoemd en, 

zoals hiervoor vastgesteld,is de mogelijkheid van schade onder de normen door de 

Commissie EMV van de Gezondheidsraad ook in het adviesrapport „5G en 

gezondheid‟bevestigdmet de uitspraak dat„niet uitgesloten kan worden dat ook blootstelling 

onder de nieuwste ICNIRP-normen de potentie heeft de gezondheid te schaden‟.616 617 Vanwege 

deze onzekerheid adviseert de Gezondheidsraad opnieuw (zoals in eerdere 

adviesrapporten) om in het antennebeleid het ALARA-principe toe te passen (zie 

hoofdstuk III).  

 

401. Aangezien het uitsluiten van RF-EMV voor draadloze technologie van een  

milieuvergunningsplicht gebaseerd is op een ondeugdelijke veiligheidsclaim ICNIRP-

limieten, geeft het ontbreken van een dergelijke plicht geen enkele garantie voor 

daadwerkelijke gezondheidsbescherming. Ook dit argument gaat voorbij aan de 

wetenschappelijke controverse die om voorzorg vraagt (zie hoofdstuk II). Met andere 

woorden, er is sprake van plausibele, dat wil zeggen aannemelijke, geloofwaardige 

gezondheidsrisico‟s waar de milieuwetgeving op het gebied van RF-EMV geen rekening 

mee houdt.  

 

402. Een beroep op het ontbreken van een milieuvergunningsplicht om mijn belang af te 

wijzen, zonder weerlegging van hetgeen door mij is aangevoerd in mijn beroepschrift, 

dient derhalve als ondeugdelijk gemotiveerd te worden afgewezen.  

 

V.V.  OOK REDUCTIEFACTOR 50 BIEDT SLECHTS ILLUSIE VAN VEILIGHEID 

403. Als het gaat om voorzorg, beroept de overheid zich op zowel toepassing van het 

ALARA-principe (zie hoofdstuk III)als op een reductiefactor 50 die door de ICNIRP op de 

blootstellingslimieten is toegepast. In het hogerberoepschrift van de gemeente lezen we 

over deze factor 50: 

 

„Wij zijn daarom uitgegaan van de blootstellingslimieten. Onder de blootstellingslimieten is geen 

sprake van (bewezen) gezondheidsrisico‟s. De blootstellingslimieten kennen bovendien een ruime 

veiligheidsmarge (50 keer lager dan het niveau waarbij in het onderzoek gezondheidseffecten optraden).‟618 

 

                                                           
615 Gezondheidsraad (2016). Meewegen van gezondheid in omgevingsbeleid. Evenwichtig en rechtvaardig omgaan met risico’s en 
kansen (nr. 2016/12). https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2016/07/20/meewegen-van-gezondheid-in-
omgevingsbeleid.  
616 Gezondheidsraad (2020). Kernadvies 5G en gezondheid, pagina 5. 
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid.  
617 In hoofdstuk VI zal ik laten zien dat de risico’s van potentiële en daadwerkelijke schade reëel en mogelijk aanzienlijk zijn. 
618Hoger beroepschrift gemeente, 24 februari 2021, uw kenmerk 2021100651/1/R4, pagina 6. Cursief WdJ.  

https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2016/07/20/meewegen-van-gezondheid-in-omgevingsbeleid
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De uitspraak „Onder de blootstellingslimieten is geen sprake van (bewezen) 

gezondheidsrisico‟s‟ is een voorbeeld van defactualisatie, waarvan de juistheid in mijn 

beroepschrift en in dit verweerschrift uitgebreid wordtweerlegd. Ik vestig hier uw 

aandacht op het woord „bovendien‟ in de daarop volgende zin: „De blootstellingslimieten 

kennen bovendien een ruime veiligheidsmarge (…)‟. Deze uitspraak kan makkelijk tot 

verwarring leiden, omdat het de indruk wekt dat de hier genoemde veiligheidsmarge, 

volgens de ICNIRP-richtlijnen bedoeld om kwetsbare groepen zoals ouderen, kinderen en 

mensen met een zwakke gezondheid te beschermen, nog extra op de (oude) 

referentieniveaus van 28 tot 61 V/m worden toegepast. Dat is niet het geval.  

 

404. Navraag bij het Antennebureau leerde mij dat de factor 50 als volgt moet worden 

begrepen: 

 

„De factor 50 is toegepast op de SAR-waarde619, waarbij gezondheidseffecten kunnen optreden (om te 

komen tot de uiteindelijk gekozen basisrestrictie). Het is dus niet juist om deze factor 50 ook op het 

referentieniveau (28 en 61 V/m) toe te passen. Bij het omrekenen van de basisrestrictie (hoeveelheid 

energie) naar het referentieniveau (de sterkte van het veld) moet er namelijk rekening mee worden 

gehouden dat „de energie evenredig is met het kwadraat van de veldsterkte‟. Dat betekent dat voor de 

veldsterkte niet een factor 50 geldt, maar een factor “de wortel uit 50”, ofwel een factor 7,07 (want 7,07 

maal 7,07 is ongeveer 50). Je zou kunnen zeggen (hoewel dat strikt genomen ingewikkelder is) dat “er 

pas bij ongeveer 7,07 x 28 V/m (t.w. bij 200 V/m) of bij ongeveer 7,07 x 61 V/m (t.w. 430 V/m) 

gezondheidseffecten optraden”.‟620 

 

405. Met andere woorden, volgens de ICNIRP zijn er in de wetenschap ten aanzien van RF-

EMV pas gezondheidseffecten opgetreden bij een blootstelling aan 200 – 430 V/m en 

zonder de reductiefactor 50 zou de gemiddelde vermogensdichtheid,afhankelijk van de 

frequentie, dus mogen oplopen tot 200 – 430 V/m. Laten we deze berekening los op de 

nieuwe versoepelde grenswaarden van maximaal 122 V/m, dan komen we zelfs uit op 863 

V/m. Hier wordt duidelijk wat het betekent dat deze limieten uitsluitend van een 

thermisch effect uitgaan, want de verhoudingen met de veldsterktes waarbij in peer 

reviewed onderzoek niet-thermische biologische effecten zijn gevonden, zijn volkomen 

zoek. 

 

406. Dit blijkt ook in extreme mate als we de limieten van de ICNIRP vergelijken met 

bijvoorbeeld de grenswaarden van het Parliamentary Assembly of the Council of Europe 

(PACE621), met de Austrian Medical Association Working Group (OÄK622), met de 

European Academy for Environmental Medicine (EUROPAEM623) en met de International 

                                                           
619De afkorting SAR staat voor SpecificAbsorptionRate ofwel de specifieke mate van absorptie van straling. Dit is de maateenheid 
voor de hoeveelheid radiofrequentie-energie die door het lichaam wordt opgenomen tijdens het gebruik van een mobiele 
telefoon. 
620Antennebureau. Informatie over veiligheidsfactor. Per email ontvangen, ref. 20210038. Vraag over reductiefactor 50 ICNIRP-
blootstellingslimieten. 10 februari 2021.  
621Raad van Europa (Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE).  
622 Austrian Medical Associations Working Group (OÄK AG-EMF). https://fmk.at/emf-guideline-of-the-oak-osterreichische-
arztekammer-austrian-medical-chamber/; http://electromagnetichealth.org/electromagnetic-health-blog/oak-emf-guidelines/ 
623 European Academy for Environmental Medicine (EUROPAEM).https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27454111/; 
https://www.researchgate.net/publication/305689940_EUROPAEM_EMF_Guideline_2016_for_the_prevention_diagnosis_and_
treatment_of_EMF-related_health_problems_and_illnesses.  

https://fmk.at/emf-guideline-of-the-oak-osterreichische-arztekammer-austrian-medical-chamber/
https://fmk.at/emf-guideline-of-the-oak-osterreichische-arztekammer-austrian-medical-chamber/
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Guidelines on Non-IonizingRadiation(IGNIR624). Waar de ICNIRP-limieten in de nieuwe 

richtlijnen van 2020 van maximaal 61 V/m (whole body exposure) verder zijn verhoogd 

naar maximaal 122 V/m (local exposure), gaat PACE uit van veilige grenswaarden van 0.2 

– 0.6 V/m, de OÄK van 0.02 – 0.06 V/m, EUROPEAM van 0.06 – 0.6 en de IGNIR van 0.02 

– 0.2 V/m voor overdag en 0.06 V/m voor ‟s nachts.625 

 

407. We zien hier dat de ICNIRP-limieten, in vergelijking tot de limieten zoals die door 

andere organisaties als veilig worden beschouwd, extreem hoog zijn. (Zie ook tijdlijn 

Hardell et al., 2021, op pagina 191 uitgedrukt inμW/m2.) 

 

408. De Oceania Radiofrequency ScientificAdvisory Association (ORSAA)626 gaf in reactie 

op de conceptrichtlijnen van de ICNIRP uit 2018, het volgende commentaar op de door de 

ICNIRP op de SAR-waarde toegepaste reductie :  

 

 „De door de ICNIRP toegepaste reductiefactoren zijn niet wetenschappelijk gefundeerd en lijken alleen 

relevant te zijn voor verwarmingseffecten, omdat zij geen biologische bescherming bieden tegen een 

reeks bio-effecten die duidelijk zijn aangetoond in de wetenschappelijke literatuur (bv. oxidatieve stress 

die verschillende vormen van celbeschadiging veroorzaken, waaronder DNA, en membraanschade die 

leidt tot functionele stoornissen zoals neurologische en metabolische effecten) die in verband worden 

gebracht met ziekteverschijnselen en zich voordoen bij athermische/niet-thermische 

blootstellingsniveaus. Oxidatieve stress speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van chronische en 

degeneratieve ziekten, zoals kanker, artritis auto-immuunziekten, cardiovasculaire en 

neurodegeneratieve ziekten, alsook veroudering (Halliwell en Gutteridge, 2015; Pham-Huy, He, 

&Pham-Huy, 2008). De hierboven genoemde ziekten vormen vandaag de dag een groot probleem in de 

ontwikkelde landen, nemen steeds verder toe parallelaan de ontplooiing van draadloze technologie in 

onze samenleving. Gezien het feit dat oxidatieve stress voorkomt in de duidelijke meerderheid van de 

papers die dit eindpunt onderzoeken, lijkt het erop dat de ICNIRP nalatig is in haar gebrek aan 

erkenning van dit bio-effect en de implicaties voor de gezondheid en het welzijn.‟627 

 

409. De zin „De blootstellingslimieten kennen bovendien een ruime veiligheidsmarge (50 keer lager 

dan het niveau waarbij in het onderzoek gezondheidseffecten optraden)‟, zoals we die in het hoger 

beroepschrift van de gemeente aantreffen, wekt duseen gevaarlijke illusie van veiligheid. 

Gevaarlijk, omdat ze uitsluitend gebaseerd is op de SAR-waarde van de blootstelling, dat 

wil zeggen op het thermische effect, terwijl alleniet-thermische, biologische effecten die door 

                                                           
624 International Guidelines on Non-Ionising radiation (IGNIR).https://www.ignir.org/Guidelines 
625 Drs. Alja Hoeksema (2021). ICNIRP is geen stralingshygiëne. Lezing 6 juli 2021 voor de afdeling NIS (Niet-Ioniserende Straling) 
van de NVS (Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne).  
626 ORSAA (OceaniaRadiofrequencyScientificAdvisory Association Inc.) werd in 2015 opgericht door een groep academici en 
onderzoekers in heel Australië. Het doel van de ORSAA is om een onafhankelijk perspectief te bieden op de wetenschap met 
betrekking tot elektromagnetische straling en menselijke blootstelling.ORSAA is een onafhankelijke organisatie, niet gelieerd aan 
een branche- of overheidsorganisatie.https://www.orsaa.org/about-us.html.  
627Public Consultation Template – ICNIRP Draft RF Guidelines, Appendix A, Appendix B. (Comments to be uploaded until 
9.10.2018. Comments ORSAA, Steven Weller. https://www.orsaa.org/icnirp-submission.html. Pagina 13. Vertaling: DeepL 
Translate. 
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vele honderden wetenschappers al decennialang ruim onder de limieten zijn aangetoond628 
629bij de vaststelling van deze limieten volledig buiten beschouwing worden gelaten.  

 

410. Ook KPN beroept zich ten aanzien van voorzorg niet alleen ten onrechte op toepassing 

van het ALARA-principe (zie hoofdstuk III), maar ook op de reductiefactor 50: 

 

„Deze blootstellingslimieten van de ICNIRP kennen een ruime veiligheidsmarge (te weten: een 

reductiefactor van 50 om kwetsbare groepen te beschermen).‟630 

 

In tegenstelling tot de gemeente erkent KPN in zijn hogerberoepschrift dat deze 

„veiligheidsmarge‟ uitsluitend gebaseerd is op het zogenaamde thermische effect. 

 

„Er is een zeer ruime veiligheidsmarge opgenomen in de ICNIRP normen. De blootstellingslimieten van 

ICNIRP zijn een factor 50 strenger dan het punt vanaf wanneer thermische effecten optreden.‟631 

 

411. In mijn beroepschrift heb ik echter – onweersproken en onweerlegd gebleven door 

appellanten – laten zien dat in het wetenschappelijk onderzoek biologische effecten zijn 

aangetroffen ver beneden de thermische drempel van de ICNIRP-limieten, waarop de 

reductiefactor al is toegepast.632 Zoals eerder vastgesteld kan voorzorg niet gebaseerd zijn op 

omstreden richtlijnen. De reductiefactor 50 biedt dan ook geen veiligheid. 

 

V.VI. ICNIRP-RICHTLIJNEN GAAN NIET SAMEN MET TOEPASSING ALARA-PRINCIPE 

412. Aangezien de Gezondheidsraad heeft geadviseerd om het ALARA-principe te 

hanteren bij blootstelling aan RF-EMV is het van belang te begrijpen hoe dit principe is 

ontstaan en wat het fundament ervoor is. De organisatie die het ALARA-principe in het 

leven riep is de ICRP (International Commission on Radiation Protection). Dit 

adviesorgaan richt zich op stralingsbescherming tegen radioactieve ( ioniserende) straling. 

Volgens het ICRP is het ALARA-principe bedoeld om stralingsbescherming te 

optimaliseren. In het ALARA-Handboek staat daarover het volgende: 

 

„Volgens ICRP-publicatie 103 (ICRP, 2007) is optimalisatie van bescherming het proces waarbij "de 

waarschijnlijkheid van blootstelling, het aantal blootgestelde personen, alsook de omvang van hun individuele 

doses zo laag als redelijkerwijs haalbaar moeten worden gehouden, rekening houdend met economische 

en maatschappelijke factoren". 

 

(…) Dit beginsel wordt niet alleen toegepast in termen van effectieve doses, maar zo nodig ook in 

termen van equivalente doses, bij wijze van voorzorgsmaatregel om rekening te houden met onzekerheden 

                                                           
628 Lennart Hardell en Michael Calsberg (2020). Health risks from radiofrequency radiation, including 5G, should be assessed by 
experts with o conflicts of interest. The Environment and Cancer Research Foundation, SE-702 17 Örebro, Zweden. Oncology 
Letters 20: 15, 2020. DOI:10:3892/ol.2020.11876. 
629 Zie o.a. de inmiddels 255 onafhankelijk wetenschappers op het gebied van EMV, die het EMF Scientist Appeal tekenden en die 
ruim 2.000 peer reviewed studies op hun naam hebben staan. Zie: Selected quotations from scientist who signed the EMF 
Scientist Appeal. Pagina 9.https://skyvisionsolutions.files.wordpress.com/2015/05/emf_scientist_expert_quotes_alpha.pdf.  
630Hoger Beroepschrift KPN, 1 maart 2021, overweging 56, pagina 13. Uw ref. 202100651I1IR4. 
631 Ibidem, overweging 8, pagina 3. Cursief: WdJ.  
632 Zie ‘Nadere toelichting en onderbouwing’ bij mijn beroepschrift, hoofstuk12.3. Biologische effecten ver beneden de 
thermische drempel ICNIRP-limieten.  
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omtrent de gezondheidsschade beneden de drempel voor weefselreacties. Het beginsel van optimalisatie van de 

stralingsbescherming is een rechtstreeks gevolg van de goedkeuring van de lineaire dosis-effectrelatie 

zonder drempelwaarde voor "stochastische effecten". (…).‟633 

 

413. De hierboven genoemde „goedkeuring van de lineaire dosis-effectrelatie‟ verwijst naar het 

model dat de ICRP heeft opgesteld, namelijk het LNT (Lineair-No-Threshold) model dat 

één van de pijlers van stralingsbescherming vormt. Dit model wordt verderop in dit 

hoofdstuk toegelicht.  

Over stochastische effecten lezen we in een rapport over ioniserende straling van de 

Gezondheidsraad uit 1991: 

 

„De mogelijke gevolgen van lage geabsorbeerde doses en van doses die zijn ontvangen met een laag 

tempo, komen pas jaren na de blootstelling aan het licht. Tot deze “late” gevolgen behoren het optreden 

van kanker bij de bestraalde persoon en effecten bij zijn of haar nakomelingen. Bij kanker en genetische 

effecten is de kans van het optreden een functie van de geabsorbeerde dosis; de ernst van het effect hangt 

niet van de geabsorbeerde dosis af. Daarom duidt de ICRP deze gevolgen aan als stochastisch (ICRP77a). 

Een ander laat gevolg is de beïnvloeding van de geestelijke vermogens na bestraling voorafgaand aan 

de geboorte (GR85).‟634 

 

414. Stochastische effecten worden dus late effecten genoemd, omdat deze effecten zich pas 

vele jaren na blootstelling openbaren.  

 

415. Omdat het ALARA-principe een rechtstreeks gevolg is van de goedkeuring van het 

LNT-model, is het van belang om te begrijpen wat dit model weergeeft. Voor een uitleg 

van het LNT-model van de ICRP maak ik gebruik van een lezing van drs. Alja 

Hoeksema635 van 6 juli 2021 voor de afdeling NIS (Niet-Ioniserende Straling) van de 

Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS), getiteld „ICNIRP is geen 

stralingshygiëne‟.636 637 Het LNT-model verduidelijkt waaromalle blootgestelden als 

belanghebbenden moeten worden beschouwd, simpelweg omdat er bij blootstelling altijd 

sprake is van een risico. 

 

                                                           
633 European ALARA Network (2019). Optimalisation of Radiation Protection - ALARA: A Practical Guidebook. Pagina 1. . 
https://www.eu-alara.net/images/stories/EANdocuments/Publications/EAN_ALARA_Book_oct_2019V2.pdf. 
634 Gezondheidsraad (1991). Stralingsrisico’s. Evaluatie van wetenschappelijke gegevens over de gezondheidsrisico’s van 
blootstelling aan ioniserende straling ten behoeve van normstelling. Pagina 64. 
https://www.gezondheidsraad.nl/zoeken?trefwoord=ioniserende+straling+1991&search-submit= 
635 Drs. Alja Hoeksema is naast lid van de NVS en lid van de ENSSER ook voorzitter van de CPLD. De NVS (Nederlandse Vereniging 
voor Stralingshygiëne) is op 4 februari 1960 opgericht om de wetenschappelijke bestudering van de bescherming van mensen, 
dieren, planten en goederen tegen straling te bevorderen (https://www.nvs.nl). De ENSSER (European Network of 
ScientistforSocialandEnvironmentalResponsibility) heeft tot doel: De bevordering van wetenschap en onderzoek ten behoeve 
van het algemeen belang met het oog op de bescherming van het milieu, de biologische diversiteit en de menselijke gezondheid 
tegen de nadelige effecten van nieuwe techologieën en de producten daarvan (https://ensser.org). De CPLD (https://cpld.nl) is 
een patiëntenvereniging voor mensen met CPLD (Chronische Polymorfe Licht Dermatose), PLE, PLME oftewel zonneallergie of 
die last hebben van radiofrequente straling (van bijv. mobieltjes, zendmasten, WiFi). De vereniging is opgericht op 15 juni 1998 
en is aangesloten bij de vereniging Huidpatiënten Nederland, bij Zorg Belang Gelderland en bij Ieder In.  
636Drs. Alja Hoeksema (2021). ICNIRP is geen stralingshygiëne. Presentatie voor de afdeling NIS van de NVS, 6 juli 2021. Pagina 7. 
637‘The primary aim of the system of radiological protection is achieving an appropriate level of protection (…) without unduly 
limiting (…) desirable human actions.’(Het hoofddoel van het systeem van stralingsbescherming is het bereiken van een passend 
beschermingsniveau (...) zonder de (...) gewenste menselijke handelingen onnodig te beperken.)  
https://www.icrp.org/publication.asp?id=ICRP%20Publication%20138.  

https://www.eu-alara.net/images/stories/EANdocuments/Publications/EAN_ALARA_Book_oct_2019V2.pdf
https://www.gezondheidsraad.nl/zoeken?trefwoord=ioniserende+straling+1991&search-submit
https://www.nvs.nl/
https://ensser.org/
https://cpld.nl/
https://www.icrp.org/publication.asp?id=ICRP%20Publication%20138
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„In deze grafiek zien we een lineair verband tussen de hoogte van de dosis straling waar iemand aan 

wordt blootgesteld en de te verwachten effecten. Als je die lijn doortrekt dan krijg je rechts bovenin een 

dosis van 100% en linksboven een 100% effect. De “threshold”, oftewel de drempelwaarde, in de grafiek 

stelt een blootstellingslimiet voor. Boven die limiet ontstaat er sowieso schade, maar de ernst van de 

effecten wordt bepaald door de hoogte van de dosis. Onder die limiet, dan hebben we het dus over lage 

doses, is er geen één op één wetenschappelijk bewijs meer voor schadelijke effecten.‟638 

 

 
 
Figuur 5.2. LNT-model (Linear-No-Threshold). Lineair verband tussen hoogte stralingsdosis  
en te verwachten effect, volgens de International Commission of RadiationProtection (ICRP).639 

 

 

416. Hoewel er in het LNT-model onder de drempelwaarde dus „geen één op één 

wetenschappelijk bewijs (…) voor schadelijke effecten‟ meer is, betekent dit voor de ICRP niet 

dat wetenschappelijke onzekerheid niet wordt meegewogen. In 1966 nam de ICRP 

namelijk een „cruciale beslissing‟:  

 

„Men stelt dat, aangezien er binnen de wetenschap geen duidelijk uitsluitsel is over het ontstaan van 

schade bij lage doses, noch over de lange termijneffecten, men geen ander alternatief ziet dan aan te 

nemen dat het lineaire verloop boven de blootstellingslimiet zich ook zo voortzet onder de limiet, 

waardoor nu elke dosis als een risico moet worden beschouwd.640 Het risico eindigt pas wanneer de dosis nul is.641‟ 
642 

 

417. Het LNT-model van de ICRP gaat er dus vanuit dat elke dosis een risico vormt. Het 

gebied onder de drempelwaarde (= blootstellingslimiet) wordt als een gebied beschouwd 

                                                           
638 Drs. Alja Hoeksema (2021). ICNIRP is geen stralingshygiëne. Presentatie voor de afdeling NIS van de NVS, 6 juli 2021. Pagina 7. 
639 Ibidem.  
640 ICRP Publication 138, 2018. p. 23-24. 
641In de praktijk worden we allemaal blootgesteld aan ioniserende straling uit de natuur. De grafiek toont alleen de dosis van 
door mensen extra gecreëerde blootstelling aan ioniserende straling. 
642Drs. Alja Hoeksema (2021). ICNIRP is geen stralingshygiëne. Presentatie voor de afdeling NIS van de NVS, 6 juli 2021. Pagina 4. 
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waarin sprake is van wetenschappelijke onzekerheid. Een risicogebied dat ruimte laat 

voor wetenschappelijk debat.  

 

„Deze beslissing is een ware aardverschuiving binnen stralingsbescherming. Het bevestigt de visie van 

Taylor643 dat je stralingsbescherming niet uitsluitend moet baseren op wetenschappelijke informatie, 

onder andere omdat er nog een debat gaande is over de risico‟s bij lage doses. Hoewel de ICRP zelf 

ruiterlijk toegeeft dat deze keuze te voorzichtig kan zijn, kunnen we wel concluderen dat er een aantal 

gegronde redenen zijn om bij deze aanname te blijven: 

1) Logica/gezond verstand. Het verloop van de lijn in de grafiek644 ziet er onder de 

blootstellingslimiet aannemelijk genoeg uit. 

2) Verantwoordelijkheidsbesef (voorzorgsprincipe). Feitelijk zegt de ICRP hier: We weten niet precies 

wat de risico‟s zijn bij lage doses. Het zou kunnen dat de risico‟s te verwaarlozen zijn. Maar wij willen het in 

ieder geval niet op ons geweten hebben dat door ons advies miljarden mensen vermijdbare risico‟s lopen (…). 

In latere publicaties bevestigt de ICRP dat adviesorganen verantwoording verschuldigd zijn voor 

het advies dat ze geven aan zowel de huidige generatie, als ook aan toekomstige generaties.645 

3) Afhankelijkheidsbesef (ethiek). De ICRP realiseert zich dat het merendeel van de politici geen 

stralingsdeskundige is. Een politica of politicus kan geen besluiten nemen op basis van de 

constatering dat er een wetenschappelijk debat is over de effecten bij lage doses. Een politica kan 

wel iets met het voorzorgsprincipe of met een goede Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).‟646 

 

418. Het feit dat het LNT-model de basis vormt voor het ALARA-principe betekent dat het 

toepassen van het ALARA-principe altijd gepaard moet gaan met de aanname dat elke 

blootstelling (dus ook onder de blootstellingslimiet) een risico is. 

 

419. Om inzichtelijk te maken of het verwijzen naar de bloostellingslimieten van de 

ICNIRP een afdoende invulling is van het ALARA-principe maakte Hoeksema in haar 

lezing een vergelijking waarbij ze de criteria van de ICNIRP naar een vergelijkbaar model 

vertaalde dat ze het LT-model noemde. 

 

420. In het LT-model van de ICNIRP wordt er vanuit gegaan dat de risico‟s volledig 

worden gedefinieerd door de drempelwaarden (blootstellingslimieten). Figuur 5.3. laat 

zien dat er volgens de ICNIRP, door toepassing van de reductiefactor 50, zelfs helemaal 

geen sprake zou zijn van wetenschappelijke onzekerheid en de mogelijkheid van 

stochastische effecten is niet in het ICNIRP-model verwerkt. De wetenschappelijke 

onzekerheid die aangenomen wordt in het LNT-model van de ICRP en die het debat over 

risico‟s openhoudt, is in het LT-model van de ICNIRP volledig verdwenen. Onder de 1e 

drempelwaarde waarop de reductiefactor van 50 is toegepast, wordt elke blootstelling door 

de ICNIRP als veilig beschouwd. Nota bene, terwijl er uitsluitend uitgegaan wordt van 

thermische effecten en niet-thermische, biologische  effecten van RF-EMV in het model niet 

genormeerd zijn. 

                                                           
643 Lauriston Sale Taylor (1902  - 2004) was ICRP-voorzitter en mede-oprichter van de ICRP in 1928.  
644 Figuur 5.2.  
645 ICRP Publication 138, 2018. pagina 35. 
646 Drs. Alja Hoeksema (2021). ICNIRP is geen stralingshygiëne. Presentatie voor de afdeling NIS van de NVS, 6 juli 2021.  
Pagina 7 – 8. 
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Figuur 5.3. De ICNIRP-limieten gaan uitsluitend uit van thermische effecten. Daarbij 
wordt de realiteit van de wetenschappelijke onzekerheden onder de door de ICNIRP  
vastgestelde drempelwaarden afgewezen. 647 

 
 

421. Als we de grafische weergave van het LNT-model van de ICRP (figuur 5.2.) en het LT-

model van de ICNIRP (figuur 5.3) met elkaar vergelijken, dan zien we dat het ICNIRP-

model, in tegenstelling tot het ICRP-model, geen ruimte laat voor de wetenschappelijke 

onzekerheid waarvan feitelijk sprake is als het gaat om blootstelling aan RF-EMV (zie 

hoofdstuk II). Daarbij wordt onmiddellijk duidelijk dat het ICNIRP-model een opvallend 

irreëel (want onnatuurlijk) beeld geeft van veiligheid, vergeleken met het model van de 

ICRP. Nogmaals, zowel de onzekerheden ten aanzien van gezondheidsrisico‟s onder de 

limieten, als de wetenschappelijke bevindingen van gezondheidsrisico‟s door niet-

thermische, biologische effecten worden niet in dit model teruggevonden. Het model van de 

ICNIRP laat geen wetenschappelijke onzekerheid toe, wat in strijd is met de wetenschappelijke 

integriteit, zeker daar waar sprake is van wetenschappelijke controverse. 

 

422. Ook hier zien we dus dat de veiligheidsclaim ICNIRP-limieten illusoir is. De 

wetenschappelijke onzekerheid in het LNT-model van de ICRP, waarop het ALARA-

principe (zie hoofdstuk III) is gebaseerd, bestaatniet in het LT-model van de ICNIRP.Deze 

radicale ontkenning door de ICNIRP, die geen ruimte laat voor alternatieve 

wetenschappelijke inzichten en wetenschappelijk debat, is volgens dr. JariuszLeszsczynski 

vergelijkbaar met de gevaarlijke houding van een sekteleider (zie figuur 5.4.).648 Dr. 

                                                           
647 Ibidem, pagina 8. 
648 Blog dr. JariuzLeszszynski 16 mei 2021. Warning Signs of a (ICNIRP) Cult. 
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2021/05/16/warning-signs-of-a-cult/.  

https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2021/05/16/warning-signs-of-a-cult/
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DariuszLeszczynski is een erkent deskundige649 op het gebied van EMV en gezondheid, 

die onder andere deelnam aan de WHO / IARC-werkgroep die in 2011 RF-EMV 

classificeerde als „mogelijk kankerverwekkend‟.  

 

 

 

 
Figuur 5.4. Dr. DariuszLeszczynski laat in zijn blog van 16 mei 2021 zien hoe de opstelling  
van de ICNIRP en de veiligheidsclaim die op de ICNIRP-blootstellingslimieten is  
gebaseerd, overeenkomt met signalen die een waarschuwing afgeven van een sekte.650 
 

 

423. Als wetenschappelijke onzekerheid ontbreekt – wat volgens het LT-model van de 

ICNIRP het geval zou zijn, maar wat aantoonbaar illusoir is, dat wil zeggen, in strijd met 

de realiteit van de wetenschappelijke controverse – dan is er ook geen noodzaak tot 

voorzorg. Deze ten aanzien van RF-EMV aantoonbaar onjuiste en gevaarlijke 

stellingname, wordt in haar presentatie door Hoeksema voor de Nederlandse Vereniging 

voor Stralingshygiëne geïllustreerd aan de hand van een pagina op de website van het 

Nederlands Antennebureau (Ministerie EZK651). Over toepassing van het 

voorzorgprincipe in het antennebeleid schrijft het Antennebureau: 

 

„Zolang de blootstellingslimieten niet worden overschreden, is niet aangetoond dat de 

elektromagnetische velden van antenne-installaties effecten op uw gezondheid hebben. Daarom wordt 

het voorzorgprincipe niet toegepast bij het plaatsen van antenne-installaties.‟652 

 

424. De vraag „Wat is het voorzorgprincipe‟ beantwoordt het Antennebureau als volgt: 

 

                                                           
649 Selectie deskundige taken dr. DariuszLeszczynski: Parlement van Canada: expert in hoorzittingen over straling en gezondheid 
van mobiele telefoons; Veiligheidscode 6, in 2015; IARC: uitgenodigde deskundige bij de werkgroep voor niet-ioniserende 
straling (RF-velden). Lyon, Frankrijk, mei 2011); Senaat van de VS: expert in hoorzitting over "The Health Effects of Cell Phone 
Use", Washington, DC, VS, 14 september 2009.https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/.  
650 Ibidem. Volg de link om de vergelijking te maken met de oorspronkelijke tekst van culteducaton.com. 
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2021/05/16/warning-signs-of-a-cult/. 
651 Het Antennebureau maakt deel uit van het Agentschap Telecom, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat. https://www.antennebureau.nl/organisatie/rol-en-taken-antennebureau.  
652https://www.antennebureau.nl/straling-en-gezondheid/het-voorzorgsprincipe. 

https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2021/05/16/warning-signs-of-a-cult/
https://www.antennebureau.nl/organisatie/rol-en-taken-antennebureau
https://www.antennebureau.nl/straling-en-gezondheid/het-voorzorgsprincipe
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„Het voorzorgprincipe is een moreel en politiek principe dat ingezet kan worden bij wetenschappelijke 

onzekerheid. Dit principe komt uit de Europese milieuwetgeving en geldt ook in Nederland. Het moet 

worden toegepast als er sterke aanwijzingen zijn dat een ingreep, bijvoorbeeld het plaatsen van 

antenne-installaties, ernstige effecten heeft op het milieu of onze gezondheid.‟653 

 

 

 
Figuur 5.5. Volgens het Antennebureau is toepassing van het voorzorgprincipe niet noodzakelijk  
zolang de ICNIRP-limieten niet worden overschreden. Dit is in strijd met het plausibele risico dat, op 
basis van de wetenschappelijke controverse, voorzorg rechtvaardigt.654 
 

 
425. Nog afgezien van het feit dat het Antennebureau voorbij gaat aan het ALARA-

principe als bindend voorzorgprincipe op grond van het Nationaal Antenneconvenant, 

wordt het ontbreken van wetenschappelijk bewijs gebruikt als argument om het 

voorzorgprincipe niet toe te passen. Over de wetenschappelijke controverse, die 

toepassing van het voorzorgprincipe rechtvaardigt (zie hoofdstuk II), geen woord. 

Hoeksema‟s commentaar:  

426.  

„Dus in de eerste alinea staat dat het voorzorgprincipe niet wordt toegepast omdat er geen harde 

bewijzen zijn voor gezondheidsschade onder de blootstellingslimieten. Maar het voorzorgprincipe is nu 

juist van toepassing op situaties waar geen harde bewijzen zijn en er dus wetenschappelijke 

onzekerheid heerst.‟655 

 

427. De (betekenis van de) wetenschappelijke controverse wordt door het Antennebureau 

volledig ontkend en daarmee de noodzaak tot voorzorg. Dit is een van de vele manieren 

waarop de Nederlandse overheid de veiligheidsclaim ICNIRP-limieten in stand houdt en 

de realiteit van de aangetoonde risico‟s ontkent om niet te hoeven ingrijpen. Echter, een 

                                                           
653 Ibidem.  
654 Ibidem. 
655 Drs. Alja Hoeksema (2021). ICNIRP is geen stralingshygiëne. Presentatie voor de afdeling NIS van de NVS, 6 juli 2021.  
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veiligheidsclaim baseren op iets wat omstreden is, is – zoals eerder geconcludeerd – 

volkomen onhoudbaar. Een dergelijk claim biedt niets dan schijnveiligheid en vormt 

daardoor een gevaar voor de gehele volksgezondheid. 

 

428. De ICNIRP geeft met haar aanbevelingen en richtlijnen geen evenwichtige weergave 

van de verschillende inzichten die in de wetenschappelijke gemeenschap rond RF-EMV en 

gezondheid leven en het LT-model van de ICNIRP laat geen enkele ruimte voor 

wetenschappelijk debat. Beiden zijn in strijd met de wetenschappelijke integriteit en 

maken het onmogelijk om het ALARA-principe (zie ook hoofdstuk III) op een deugdelijke 

wijze te implementeren.  

 

V.VII. ICNIRP-VEILIGHEIDSCLAIM GAAT NIET SAMEN MET 

TOEPASSINGNEDERLANDS BEOORDELINGSKADER GEZONDHEID EN MILIEU 

429. In 2016 stelde de Gezondheidsraad in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur 

en Milieu het eerder genoemde rapport „Meewegen van gezondheid in omgevingsbeleid‟656 op 

om o.a.de bruikbaarheid en beperkingenvan het afwegingskader „Gezondheid in 

milieubeleid‟ te toetsen met het oog op de nieuwe Omgevingswet. In de aanbiedingsbrief 

bij het rapport schrijft vicevoorzitter prof. dr. J.L. Seversen: 

 

„De commissie ziet geen noodzaak voor een nieuw afwegingskader. Bestaande kaders zijn naar haar 

oordeel goed bruikbaar en kunnen elkaar aanvullen, met name het Nederlandse Beoordelingskader 

Gezondheid en Milieu en het internationale afwegingskader van de International Risk Governance 

Council. Belangrijk is wel dat deze kaders ookdaadwerkelijk lokaal gebruikt worden. Daartoe acht de 

commissie ondersteuning vanuit het Rijk noodzakelijk. Volgens haar is er duidelijk behoefte aan een 

praktische handreiking voor toepassing van deze afwegingskaders. Als gezondheid evenwichtig en 

rechtvaardig wordt meegewogen in landelijk en lokaal omgevingsbeleid, kan de ziektelast veroorzaakt 

door milieufactoren verder teruggedrongen worden.‟657 

 

430. De afwegingskaders gezondheid en milieu zijn in bijlage E van het rapport van de 

Gezondheidsraad toegelicht. Op pagina 80 van het Gezondheidsraad-rapport is een 

schema opgenomen van het Nederlandse Beoordelingskader Gezondheid en Milieu. Wie 

dit schema bekijkt (zie figuur 5.6.hierna), ziet echter dat het overgrote deel van de vragen 

ten aanzien van RF-EMV niet kan worden beantwoord. Daarmee wordt duidelijk hoe de 

veiligheidsclaim ICNIRP-limieten, overheden ervan weerhoudt om zelfs maar de risico‟s te 

inventariseren en in beeld te krijgen. Het Nederlandse Beoordelingskader Gezondheid en 

Milieu wordt ten aanzien van RF-EMV niet lokaal toegepast en er is hieromtrent ook geen 

ondersteuning vanuit het Rijk. Dit terwijl er bij lokale overheden grote onzekerheid bestaat 

                                                           
656 Gezondheidsraad (2016). Meewegen van gezondheid in omgevingsbeleid. Evenwichtig en rechtvaardig omgaan met risico’s en 
kansen (nr. 2016/12). https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2016/07/20/meewegen-van-gezondheid-in-
omgevingsbeleid.  
657 Gezondheidsraad.Prof. dr. J.L. Seversens (vicevoorzitter). Aanbiedingsbrief advies ‘Meewegen van gezondheid in 
omgevingsbeleid’. 20 juli 2016. Kenmerk: IENM/BSK-2015/11281. Cursief: WdJ. 
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2016/07/20/meewegen-van-gezondheid-in-omgevingsbeleid. 

https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2016/07/20/meewegen-van-gezondheid-in-omgevingsbeleid
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2016/07/20/meewegen-van-gezondheid-in-omgevingsbeleid
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2016/07/20/meewegen-van-gezondheid-in-omgevingsbeleid
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over de veiligheid van antenne-installaties, zeker ook nu het 5G-netwerk wordt uitgerold. 
658 659 660 

 

 

 
 

Figuur 5.6. Beoordelingskader Gezondheid en Milieu (Gezondheidsraad, 2016) laat zien dat er geen 
deugdelijke risicobeoordeling plaatsvindt ten aanzien van blootstelling aan RF-EMV. De meeste vragen 
blijven onbeantwoord.661 

 

 

 

                                                           
658https://letstalkabouttech.nl/wp-content/uploads/2019/09/20190923-LTAT-reacties-gemeenten-internetconsultatie-
Telecomcode.pdf.  
659 Platform Gemeenten Draadloze Connectiviteit. http://platformgdc.maakum.nl/home/12.  
660Lokaal verzet neemt toe. Een gesprek van Café Weltschmerz met Carlo Fiscalini (Nieuw Democratisch Zeist) en Ruud Lammers 
(Onafhankelijk Papendrecht). 27 mei 2021. https://www.youtube.com/watch?v=6WIUZvEqFAY.  
661 Gezondheidsraad (2016). Meewegen van gezondheid in omgevingsbeleid. Evenwichtig en rechtvaardig omgaan met risico’s en 
kansen (nr. 2016/12). https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2016/07/20/meewegen-van-gezondheid-in-
omgevingsbeleid. Pagina 80 (Bijlage E).  

https://letstalkabouttech.nl/wp-content/uploads/2019/09/20190923-LTAT-reacties-gemeenten-internetconsultatie-Telecomcode.pdf
https://letstalkabouttech.nl/wp-content/uploads/2019/09/20190923-LTAT-reacties-gemeenten-internetconsultatie-Telecomcode.pdf
http://platformgdc.maakum.nl/home/12
https://www.youtube.com/watch?v=6WIUZvEqFAY
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2016/07/20/meewegen-van-gezondheid-in-omgevingsbeleid
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2016/07/20/meewegen-van-gezondheid-in-omgevingsbeleid
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431. Ten aanzien van RF-EMV zal de overheid het antwoord op vrijwel alle in het 

beoordelingskader gestelde vragen schuldig moeten blijven. Hoeveel mensen ziek worden 

of klachten krijgen en welke gezondheidseffecten omwonenden of gedupeerden zelf in 

verband brengen met de blootstelling is niet in kaart gebracht. Het risico is niet vrijwillig, 

dus zou het tenminste beheersbaar moeten zijn. Als het gaat om de hoogte van de 

blootstelling, de waarschijnlijkheid van de blootstelling en het aantalblootgestelden, 

variabelen die bij toepassing van het ALARA-principe„zo laag als redelijkwijs mogelijk is‟ 

moeten worden gehouden, dan blijkt dat deze bij de nieuwe 5G technologie (adaptieve 

antennes) niet langer meetbaar zijn. Een internationaal meetprotocol ontbreekt, waardoor 

niet duidelijk is hoe de hoogte van de blootstelling moet worden beheerst. De vraag: ‟Is 

het risico beheersbaar?‟moet dus wel negatief worden beantwoord.  

 

432. Ook het risico van ziekte door een verhoogde oxidatieve stress kan niet worden 

uitgesloten. Ook hier dient te worden vastgesteld dat dit risico door het huidige 

antennebeleid niet beheersbaar is. Een risico dat weleens aanzienlijke schade zou kunnen 

veroorzaken, want als een verhoogde oxidatieve stress niet kan worden uitgesloten, dan 

betekent dit dat dit risico geldt voor alle ziekten en aandoeningen die met oxidatieve stress 

worden geassocieerd en die komen opvallend overeen met alle ziekten en aandoeningen die 

geassocieerd worden met blootstelling aan RF-EMV. Die risico‟s omvatten – zoals eerder 

gemeld – onder andere het risico van kanker, neurodegeneratieve zieken zoals Alzheimer 

en ALS, hartfalen, vruchtbaarheidsproblemen en vroeggeboorten en oog- en 

gehooraandoeningen etcetera (zie hoofdstuk VI). Ten aanzien van dit niet-thermische 

gezondheidsrisico‟s vindt op dit moment in het antennebeleid geen enkele vorm van 

risicobeheersing plaats.  

 

433. Een eerlijk antwoord op de vraag of maatregelen ongewenste gevolgen hebben op 

andere beleidsterreinen(zie figuur 5.6. kolom V, kosten en baten, vraag 5), kan uiteraard 

alleen maar bevestigend zijn. Sterker nog, het ligt voor de hand dat de enorme 

economische en maatschappelijke belangen van mobiele bereikbaarheid en de navenant 

grote gevolgen van preventieve, beperkende maatregelen, de redenen zijn voor het niet 

toepassen van het afwegingsmodel. Het is duidelijk dat het in standhouden van de 

veiligheidsclaim ICNIRP-limieten niet samengaat met een eerlijke evaluatie van de risico‟s 

van RF-EMV op grond van het Nederlandse Beoordelingskader Gezondheid en Milieu. 

 

V.VIII. BLOOTSTELLINGSLIMIETEN ICNIRP 2020 - ONDANKS CONTROVERSE OVER 

MOGELIJKE SCHADE  - NIET AANGESCHERPT MAAR JUIST VERSOEPELD 

434. Eerder heb ik al gemeld dat de nieuwe grenswaarden van de ICNIRP-richtlijnen 2020 

bij „local exposure‟mogen oplopen tot 122 V/m. Dit betekent dat de ICNIRP-limieten niet 

zijn aangescherpt, iets wat je op grond van de wetenschappelijke controverse en het 
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daarmee samenhangende plausibele risico662 zou mogen verwachten, maar juist zijn 

versoepeld. Deze versoepeling van grenswaarden, die de voor 5G benodigde nieuwe 

Massive MIMO663–technologie664 mogelijk maakt (zie hoofdstuk IV), is blijkbaar niet 

bekend bij665 of wordt verzwegen door appellanten.  

 

435. Op pagina 4 van haar hogerberoepschrift verwijst de gemeente,wat betreft de 

grenswaarden naar Aanbeveling 1999/519/EG van 12 juli 1999, waarin de ICNIRP-

richtlijnen uit 1998 door de Europese Commissie aan haar lidstaten werden aanbevolen. 

Over de ICNIRP stelt de gemeente:  

 
„De ICNIRP toetst regelmatig of het nodig is om de blootstellingslimieten aan te passen. De laatst 

vernieuwde ICNIRP-richtlijnen zijn in maart 2020 gepubliceerd666. Hierbij is van belang dat de 

referentieniveaus grotendeels hetzelfde zijn gebleven en ook rekening is gehouden met de 

frequenties van 5G.‟667 

 

436. Deze uitspraak is om verschillende redenen fundamenteel onjuist en ik verzoek de 

Afdeling deze uitspraak te beschouwen als een voorbeeld van een van de vele 

„concluderende onverklaarde verklaringen‟ waarvoor ook hier elke onderbouwing 

ontbreekt, in dit geval ten aanzien van (1) de vermeende regelmaat waarmee de ICNIRP 

zou toetsen of het nodig is om de blootstellingslimieten aan te passen; (2) het volgens de 

gemeente grotendeels gelijk blijven van de referentieniveau‟s en (3) wat het betekent (voor 

mijn belang) dat „rekening is gehouden met de frequenties van 5G‟. 

 

437. De eerste uitspraak dat de ICNIRP regelmatig zou toetsen of het nodig is om de 

blootstellingslimieten aan te passen, is niet door de gemeente onderbouwd en is nergens 

uit gebleken. In de eerste plaats wordt deze uitspraak weersproken door het feit dat de 

ICNIRP-richtlijnen, voordat de nieuwe richtlijnen in 2020 verschenen, sinds 1998 niet meer 

zijn aangepast. In 2009 verscheen uitsluitend een ongewijzigde update 668(zie ook figuur 

5.10).Dit terwijl er sinds 1998 duizenden peer reviewedstudies op het gebied van RF-EMV 

zijn verschenen die het „alleen thermisch effect-paradigma‟ van de ICNIRP tegenspreken.  

 

438. De uitspraak van de gemeente over de veronderstelde „regelmatige toets‟ door de 

ICNIRP is bovendien in strijd met de wijze waarop de nieuwe richtlijnen 2020 tot stand 

zijn gekomen. Ook voor deze nieuwe richtlijnen blijkt de ICNIRP namelijk geen eigen 

                                                           
662Gezondheidsraad (2008). Voorzorg met rede. Pagina 17.  
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2008/09/26/voorzorg-met-rede. 
663MU-MIMO: Multiple User MIMO. MIMO: Multiple Input multiple output. 
664 MIMO: Multiple Input Multiple Output; MU-MIMO (Multiple User MIMO) en Beamforming.  
665 Met name onwaarschijnlijk als het gaat om de kennis bij KPN, die zich bij de uitrol van 5G rekenschap moet geven van de 
nieuwe ICNIRP-richtlijnen en grenswaarden.  
666https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdf.  
667Hoger beroepschrift gemeente, 24 februari 2021, uw kenmerk 2021100651/1/R4, pagina 4.  
668Hardell L, Nilsson M, Koppel T, Carlberg M (2021). Aspects on the International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection (ICNIRP) 2020-guidelines on radiofrequency radiation. J Cancer Sci Clin Ther 2021; 5 (2) 250 – 
285.https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-
icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf. Pagina271 – 272.  

https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2008/09/26/voorzorg-met-rede
https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdf
https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf
https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf
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literatuur-onderzoeken evaluatie te hebben uitgevoerd669, maar heeft ze zich uitsluitend 

gebaseerd op een vijftal documenten die nooit collegiaal getoetst en evenmin in officiële 

wetenschappelijk tijdschriften gepubliceerd, namelijk een documentuit 2014 van het WHO 

EMF-Project, een document uit 2015 van SCENIHR en drie documenten uit respectievelijk 

2015, 2016 en 2018 van de SSM. Het document van het WHO EMF-Project  uit 2014 was 

zelfs de conceptfase nog niet ontstegen.670 

 

439. Ten aanzien van de hoogte van de blootstelling, waarover de gemeente, wederom 

zonder enige onderbouwing en in strijd met de feiten, stelt dat het „van belang (is) dat de 

referentieniveau‟sgrotendeels hetzelfde zijn gebleven en ook rekening is gehouden met de frequenties 

van 5G‟wijs ik de Afdeling op een op 15 maart 2019 door dr. DariuzLeszczynskionline 

gepubliceerd interview671 met de toenmalige voorzitter (nu vice-voorzitter) van de 

ICNIRP, dr. Eric van Rongen over de toen nog in ontwikkeling zijnde nieuwe richtlijnen. 

In dit gesprek stelde Leszczynski de volgende vraag over een mogelijke versoepeling van 

de grenswaarden:  

 

„Zoals ik heb begrepen uit uw opmerkingen voor The Telegraph672673, is ICNIRP van plan de limieten 

voor zendmasten te versoepelen. Als het inderdaad zal gebeuren, gelieve dan vriendelijk te adviseren 

wat de specifieke wetenschappelijke basis ervoor is. Ik begrijp het technologische gedeelte waar de 

versoepelde limieten het gemakkelijker maken om zendmasten te plaatsen in de buurt van waar 

mensen wonen, maar wat is de wetenschappelijke grondgedachte die wordt gebruikt om het ontbreken 

van het gezondheidsrisico te rechtvaardigen?‟674 

 

440. Uit het antwoord van Van Rongen blijkt dat in de nieuwe richtlijnen door de ICNIRP 

de blootstellingsparameter in het GHz-bereik (en zoals zal blijken niet alleen in het GHz-

,maar ook deels in het MHz-bereik) is gewijzigd, wat gevolgen heeft voor de maximaal 

toegestane grenswaarde.  

 

Over het algemeen is er mogelijk enige versoepeling, maar dat hangt af van hoeveel van de 

vermogensdichtheid wordt gereflecteerd, wat op zijn beurt weer afhangt van de frequentie en van het 

oppervlak waarop de vermogensdichtheid valt. Elke versoepeling zal tussen geen en een factor 2 

liggen, veronderstel ik. Het doel was in ieder geval niet om de limieten te veranderen om versoepeling 

te krijgen, het doel was om een betere biologische rationale en dosimetrische achtergrond voor de 

limieten te geven. En deze worden uitgebreid beschreven.‟675 

 

441. In het artikel „Aspects on the International Commission on Non-IonizingRadiationProtection 

(ICNIRP) 2020-guidelines on radiofrequencyradiation‟, gepubliceerd op 10 mei 2021 in het 

                                                           
669Ibidem, pagina 255 – 256. 
670Hardell L, Nilsson M, Koppel T, Carlberg M (2021). Aspects on the International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection (ICNIRP) 2020-guidelines on radiofrequency radiation. J Cancer Sci Clin Ther 2021; 5 (2) 250 – 
285.https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-
icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf. Pagina 255 – 256. 
671https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2019/03/15/icnirp-chairman-eric-van-rongen-clarifies-issues-from-the-
telegraph-interview/.  
672https://www.telegraph.co.uk/technology/2019/03/03/world-health-organisation-reviews-whether-smartphones-might/.  
673https://www.telegraph.co.uk/technology/2019/03/09/mobile-safety-standards-relaxed-ahead-5g-networks/. 
674https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2019/03/15/icnirp-chairman-eric-van-rongen-clarifies-issues-from-the-
telegraph-interview/. Vertaling Google Translate / WdJ.  
675 Ibidem.  

https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf
https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2019/03/15/icnirp-chairman-eric-van-rongen-clarifies-issues-from-the-telegraph-interview/
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2019/03/15/icnirp-chairman-eric-van-rongen-clarifies-issues-from-the-telegraph-interview/
https://www.telegraph.co.uk/technology/2019/03/03/world-health-organisation-reviews-whether-smartphones-might/
https://www.telegraph.co.uk/technology/2019/03/09/mobile-safety-standards-relaxed-ahead-5g-networks/
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2019/03/15/icnirp-chairman-eric-van-rongen-clarifies-issues-from-the-telegraph-interview/
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2019/03/15/icnirp-chairman-eric-van-rongen-clarifies-issues-from-the-telegraph-interview/
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Journal of Cancer Science andClinicalTherapeutics676, van Hardell et al. zien we wat deze 

wijziging van de blootstellingsparameter betekent voor de concrete blootstellingen. 

Duidelijk wordt dat de ICNIRP op een geheel andere wijze„rekening heeft gehouden‟ met de 

frequenties van 5G dan hiervoor door de gemeente is gesuggereerd. Om 5G mogelijk te 

maken zijn naast de gebruikelijke „whole body exposure‟, nieuwe referentieniveaus voor 

„local exposure‟ van het lichaam aan de richtlijn toegevoegd die het mogelijk maken de 

grenswaarden te verhogen. Uitgedrukt in W/m2kan zelfs gesproken worden van een 

verviervoudiging van maximaal 10 W/m2 naar 40 W/m2. Uitgedrukt in V/m komt dit 

neer op een verdubbeling van de maximale grenswaarde van (afgerond) 61 V/naar (afgerond) 

122 V/m (zie Omrekenmodule Antennebureau, figuur 5.7)en dus inderdaad op en 

versoepeling met een factor 2, zoals Van Rongen in The Telegraph van maart 2019 al min 

of meer aankondigde.  

 

 

 
 
Figuur 5.7.Omrekenmodule Antennebureau. De nieuwe maximale grenswaarde in de ICNIRP-richtlijnen 2020 
ligt op 40 W/m2, wat overeenkomt met 122 V/m (afgerond).677 
 
 

 
442. In figuur 5.10 een schema overgenomen uit Hardell et al. (2021), wordt een 

vergelijking gemaakt tussen de referentieniveau‟s uit de oude richtlijnen van de ICNIRP 

opgesteld in 1998 en de nieuwe richtlijnen van 2020 voor veel gebruikte frequentiebanden. 

De tabel laat zien dat de ICNIRP twee afzonderlijke klassen van referentieniveau‟s heeft 

geïntroduceerd678: 1) de blootstelling van het gehele lichaam („whole body exposure‟) en 2) 

de blootstelling van delen van het lichaam („local exposure‟). De laatste, 5e kolom van de 

tabel („ICNIRP 2020 reference levels, local exposure 6 minutes‟) bevestigt dat de lokale 

blootstelling van hetlichaam aanzienlijk mag oplopen, tot een verdubbeling van de 

maximale, in veldsterktes uitgedrukte grenswaarde in de oude richtlijnen, van maximaal 

                                                           
676Hardell L, Nilsson M, Koppel T, Carlberg M (2021). Aspects on the International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection (ICNIRP) 2020-guidelines on radiofrequency radiation. J Cancer Sci Clin Ther 2021; 5 (2) 250 – 
285.https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-
icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf.  
677https://www.antennebureau.nl/straling-en-gezondheid/omrekenhulp-voor-elektromagnetische-veldsterktes.  
678Hardell L, Nilsson M, Koppel T, Carlberg M (2021). Aspects on the International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection (ICNIRP) 2020-guidelines on radiofrequency radiation. J Cancer Sci Clin Ther 2021; 5 (2) 250 – 
285.https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-
icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf. Pagina 270. 

https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf
https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf
https://www.antennebureau.nl/straling-en-gezondheid/omrekenhulp-voor-elektromagnetische-veldsterktes
https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf
https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf
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10 W/m2, gelijk aan 61 V/m, naar 40 W/m2, gelijk aan 122 V/m.  

 

 
 
Figuur 5.8. In de richtlijn van de ICNIRP uit 1998 werd de „whole body exposure‟ gemiddeld over  
6 minuten. In de nieuwe richtlijn is dit uitgebreid naar 30 minuten. Bovenstaande grafiek laat zien  
dat de piekbelastingen van de draadloze netwerken, bij een meting over 30 minuten onder de  
ICNIRP-limieten blijven, (C) terwijl bij een meting over 6 minuten (B) de limieten duidelijk 
overschreden kunnen worden.679 

 
 

443. Ook de stelling van de gemeente „dat de referentieniveaus grotendeels hetzelfde zijn 

gebleven‟ is dus onjuist, omdat hier alleen van de 1e klasse wordt uitgegaan, terwijl juist 

„rekening is gehouden met frequenties van 5G‟ door klasse 2 in te voeren, met een 

verdubbeling van de maximale grenswaarde tot 122 V/m.  

 

444. Maar dat niet alleen. De „whole body exposure‟, die in 1998 nog over 6 minuten werd 

gemiddeld, wordt nu vastgesteld over een gemiddelde van 30 minuten. Volgens de 

ICNIRP komt deze tijdsduur beter overeen met de tijd die nodig is om de 

                                                           
679Grafiek ten behoeve van dit verweerschrift gemaakt door Ing. J. van den Berg. Meetspecialist EMS. Meetmees.  
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lichaamskerntemperatuur te laten stijgen680. Dit zou de schijn kunnen wekken van een 

meer zorgvuldige meting, maar dat is niet het geval. Hoe langer de periode waarover 

wordt gemiddeld, hoe meer de, met de piekbelastingen van de draadloze netwerken 

samenhangende pieken aan stralingsbelasting , kunnen worden genivelleerd. Figuur 5.8 

illustreert dat deze pieken bij een meting over 30 minuten heel goed onder de ICNIRP-

limieten kunnen blijven (C), terwijl bij een meting over 6 minuten (B) de limieten duidelijk 

overschreden kunnen worden. 

 

 

 
 
Figuur 5.9. Vergelijking van ICNIRP-referentieniveaus 1998 en 2020 voor veel in Europa gebruikte mobiele 
communicatiefrequenties, gemiddeld in de tijd (W/m²).681 
 

 

445. De door de ICNIRP in haar nieuwe richtlijnen verhoogde grenswaarden gelden 

overigens, zoals figuur 5.9 laat zien, ook de frequenties voor UMTS en LTE en dus de door 

KPN genoemde „lagere frequentiebanden‟682 waarvan na plaatsing van de antennemast 

aan de Dennenweg in Haarlo in beginsel683gebruik gemaakt zal gaan worden. 

 

446. Ook KPN maakt in zijn hoger beroepschrift geen melding van de verhoogde 

grenswaarden, die blijken uit de ICNIRP-richtlijnen 2020.In overweging 37, pagina 9 

schrijft KPN: 

                                                           
680Hardell L, Nilsson M, Koppel T, Carlberg M (2021). Aspects on the International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection (ICNIRP) 2020-guidelines on radiofrequency radiation. J Cancer Sci Clin Ther 2021; 5 (2) 250 – 
285.https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-
icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf. Pagina 270. 
681

Hardell L, Nilsson M, Koppel T, Carlberg M (2021). Aspects on the International Commission on Non-Ionizing Radiation 

Protection (ICNIRP) 2020-guidelines on radiofrequency radiation. J Cancer Sci Clin Ther 2021; 5 (2) 250 – 
285.https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-
icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf. Pagina 271. 
682Hoger Beroepschrift KPN, 1 maart 2021, overweging 32, pagina 6. Uw ref. 202100651I1IR4. 
683 Omdat, zodra de zendmast is geplaatst, antennes vergunningsvrij kunnen worden bijgeplaatst, zegt dit niets over de 
uitbreidingen van antenne-installties en de daarbij gebruikte frequentiebanden die hierop zullen volgen.  

https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf
https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf
https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf
https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf
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„In 2020 zijn de ICNIRP-Iimieten nog bevestigd en gepreciseerd op basis van de actuele stand van de 

wetenschap. ICNIRP heeft in de nieuwe blootstellingslimieten extra rekening gehouden met het gebruik 

van hogere frequenties ten behoeve van nieuwe technologieën (zoals 5G) en heeft om de 

gezondheidsbescherming verder te borgen nieuwe eisen toegevoegd ter limitering van de 

temperatuurstijging in het lichaam.‟684 

 

447. De uitspraak van KPN dat de ICNIRP de limieten heeft gepreciseerd „op basis van de 

actuele stand van de wetenschap‟ is, zoals ik zal aantonen, onjuist. Ook wordt door KPN 

ten onrechte de suggestie hier gewekt dat de ICNIRP haar grenswaarden heeft 

aangescherpt „om de gezondheidsbescherming verder te borgen‟. Dat is echter, zoals ik heb 

laten zien, niet het geval. Temeer niet, omdat opnieuw alle niet-thermische, biologische 

effecten bij de normering buiten beschouwing zijn gelaten.  

 

448. Zoals eerder aangegeven zijn de door de ICNIRP vastgestelde grenswaarden extreem 

hoog in vergelijking tot die van andere (gezondheids)organisaties. Ook Hardell et al. 

(2021) maken hiervan melding. In figuur 5.10 wordt een overzicht gegeven van de grote 

verschillen in geadviseerde vermogensdichtheid, hier uitgedrukt in μW/m2 (milli-Watt 

per vierkante meter). Ter vergelijking: 10.000.000 μW/m2 is gelijk aan 10 W/m2, is gelijk 

aan 61,400 V/m.  

 

Year Limietvermogensdichtheid 

(μW/m2) 

Naam Beschrijving 

1998 10.000.000 

9.000.000 

4.500.000 

ICNIRP 1998 685 10.000.000 voor 2 – 300 GHz 

9.000.000 voor 1800 MHz 

4.500.000 voor 900 MHz 

gemiddeld over 6 min.  

2001 1.000 Salzburg Resolutie686  

2001 100 EuropeesParlement Panel of 

the Future of Science and 

Technology (STOA) 2001687 

 

2002 1 Nieuwe Salzburg 

voorzorggrens blootstelling 

binnen688 

Aanbeveling inzake maximale 

blootstelling binnenshuis voor 

GSM-basisstations, 

voorgesteld door het 

andesgesundheitsamt van de 

regering van Salzburg. 

2009 Zie 1998 ICNIRP 689 Ongewijzigde update ICNIRP 

                                                           
684Hoger Beroepschrift KPN, 1 maart 2021, overweging 37, pagina 9. Uw ref. 202100651I1IR4. 
685 International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (1998). Guidelines for limiting exposure to timevarying 
electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz). Health Phys 74 (1998): 494-522. 
686 Salzburg resolution on mobile telecommunication base stations. Salzburg, June 7-8, 2000. 
https://www.icems.eu/docs/resolutions/Salzburg_res.pdf.  
687 European Parliament. The physiological and environmental effects of non-ionising electromagnetic radiation. Final Study. 
Luxembourg. Available online: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/DG-4-JOIN_ET(2001)297574. Voor 
PDF: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2001/297574/DG-4-JOIN_ET(2001)297574_EN.pdf.  
688Oberfeld G, Navarro AE, Portoles M, et al. (2002) The microwave syndrome - further aspects of a Spanish 
study.https://www.researchgate.net/publication/237410769_THE_MICROWAVE_SYNDROME_-
_FURTHER_ASPECTS_OF_A_SPANISH_STUDY. Voor PDF: https://www.powerwatch.org.uk/pdfs/20040809_kos.pdf.  

https://www.icems.eu/docs/resolutions/Salzburg_res.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/DG-4-JOIN_ET(2001)297574
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2001/297574/DG-4-JOIN_ET(2001)297574_EN.pdf
https://www.researchgate.net/publication/237410769_THE_MICROWAVE_SYNDROME_-_FURTHER_ASPECTS_OF_A_SPANISH_STUDY
https://www.researchgate.net/publication/237410769_THE_MICROWAVE_SYNDROME_-_FURTHER_ASPECTS_OF_A_SPANISH_STUDY
https://www.powerwatch.org.uk/pdfs/20040809_kos.pdf
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1998. 

2012 3 - 6 Bioinitiative 2012 

Aanbevelingen690 

 

2016 0.1 – 100 EUROPEAM 

EMVRichtlijnen691 

Voor frequenties tussen GSM 

900. tot WiFi 5,6 GHz 

afhankelijk van gevoeligheid, 

nacht- of dagblootstelling. 

2020 400 MHz: 10.000.000 

800 MHz: 18.200.000 

1.800 MHz: 36.600.000 

2.000 MHz: 40.000.000 

6 GHz: 40.000.000 

60 GHz: 26.600.000 

300 GHz: 20.000.000 

ICNIRP 2020692 Algemeen publiek, lokale 

blootstelling, gemiddeld over 

6 minuten. Voor blootstelling 

van het gehele lichaam zie 

tabel 4.  

 

Figuur 5.10. Richtlijnen van verschillende organisaties voor radiofrequente straling in μW/m2  vanaf  

1998.  Overgenomen uit tabel 5, Hardell et al. (2021).693 

 

 

449. Deze tabel laat zien hoezeer de drempelwaarden in de nieuwe richtlijnen voor het 

publiek zijn gestegen ten opzichte van de richtlijnen uit 1998. Ook hier, maar nu 

uitgedrukt μW/m2, wordt zichtbaar dat de maximale blootstelling, die binnen de oude 

richtlijnen nog op 10.000.000 μW/m2 was vastgesteld (gelijk aan, afgerond, 61 V/m), nu 

varieert van 10.000.000 μW/m2 tot maar liefst 40.000.000 μW/m2 (gelijk aan, afgerond, 122 

V/m). (Zie Omrekenmodule Antennebureau, figuur 5.11). Dit terwijl de grenswaarde van 

61 V/m door vele onafhankelijke wetenschappers op het gebied van EMV en gezondheid 

al als extreem hoog en schadelijk wordt beschouwd.  

 

450. Uitgaande van de tabel van Hardell et al. mag de vermogensdichtheid uitgedrukt in 

V/m in de nieuwe ICNIRP-richtlijnen bij bijvoorbeeld 800 MHz oplopen naar 82,833568  

V/m (18.200.000 μW/m2), bij 1.800 MHz naar 100,14090 V/m (26.600.000 μW/m2), bij 

2.000 MHz naar 122,80065 V/m (40.000.000 μW/m2), bij 6 GHz naar 100,14090 V/m 

(26.600.000  μW/m2) en bij bijvoorbeeld 300 GHz naar 86,833173 V/m (20.000.000 μW/m2). 
694 

 

 

                                                                                                                                                                        
689 International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. ICNIRP statement on the “Guidelines for limiting exposure to 
time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz).” Health Phys 97 (2009): 257-258. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19667809/.  
690BioInitiative 2012. https://bioinitiative.org/conclusions.  
691European Academy for Environmental Medicine (EUROPEAM).  
Belyaev I, Dean A, Eger H, et al. EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related 
health problems and illnesses. Rev Environ Health 31 (2016): 363-397. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27454111/.  
692 International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Guidelines for limiting exposure to electromagnetic fields 
(100 kHz to 300 GHz). Health Phys 118 (2020): 483-524. https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdf.  
693Hardell L, Nilsson M, Koppel T, Carlberg M (2021). Aspects on the International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection (ICNIRP) 2020-guidelines on radiofrequency radiation. J Cancer Sci Clin Ther 2021; 5 (2) 250 – 
285.https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-
icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf. Pagina 271 – 272. Vertaling: DeepL Translate. 
694 Omrekenmodule Nederlands Antennebureau. Ibidem. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19667809/
https://bioinitiative.org/conclusions
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27454111/
https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdf
https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf
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Figuur 5.11.Verdubbelingmaximale grenswaarde ICNIRP-richtlijnen 2020 voor publiek naar 122 V/m  
(„local exposure‟). Vermogensdichtheid μW/m2 omgerekend naar Volt per meter (V/m) via  
„Omrekenmodule‟ Nederlands Antennebureau.695 
 

 

451. Met uitzondering van de 800 MHz band, zijn dus alle hier genoemde grenswaarden 

ten opzichte van de maximale grenswaarde in de richtlijnen uit 1998 (van 61 V/m) 

verhoogd.  

De zogenaamde „lagere frequentiebanden‟ van 700 MHz tot en met 2.100 MHz waarover 

KPN spreekt in zijnhogerberoepschrift 696 vallen dus onder deze versoepelde 

grenswaarden. Dit is in strijd met de suggestie van KPN dat er sprake is van aanscherping 

„om de gezondheid verder te borgen‟. We spreken hier integendeel van een versoepeling van 

de grenswaarden tot zelfs een verdubbeling van de maximale veldsterkte waaraan burgers 

mogen worden blootgesteld. Van borging van de gezondheid kan, mede vanwege 

verschillende niet door de ICNIRP genormeerde risico‟s geen sprake zijn.  

 

452. Opvallend is dat deze verhoogde grenswaarden, die de industrie ongetwijfeld zal 

benutten om niet alleen de antennes naar 5G te upgraden, maar om alle apparatuur 

geschikt te maken voor 5G-toepassingen, nergens door de Nederlandse overheid worden 

genoemd. 697 698 699 De upgrade naar 5G beperkt zich niet tot zendmasten (macro- en 

smallcells) en mobiele telefoons, maar geldteen onbeperkt aantal „slimme‟ apparaten 

onder de verzamelnaam Internet of Things (IoT), Internet of Medical Things (IoMT) en 

zelfsInternet of Bodies (IoB). Binnen laatstgenoemde is een geheel nieuwe industrie in 

opkomst: De zogenaamde NeuroTech-industrie, met Brain-Computer Interfaces (BCI) en 

Brain-to-Brain Interfaces (BBI). 

                                                           
695https://www.antennebureau.nl/straling-en-gezondheid/omrekenhulp-voor-elektromagnetische-veldsterktes.  
696Hoger Beroepschrift KPN, 1 maart 2021, overweging 32, pagina 8. Uw ref. 202100651I1IR4. 
697https://www.antennebureau.nl/organisatie/nieuwsbrief-icnirp-2020/icnirp-1998-versus-icnirp-2020.  
698Op de website van het Kennisplatform EMV lezen we: ‘De ICNIRP geeft met deze aanbeveling [1] deels nieuwe waarden voor 
de limieten aan elektromagnetische velden waaraan mensen maximaal blootgesteld mogen worden. De limieten bieden dezelfde 
bescherming als de voorgaande. Omdat de onderbouwing beter is, wijken de nieuwe limieten bij een aantal frequenties af van 
eerder door de ICNIRP aanbevolen limieten. De nieuwe aanbeveling is een verbetering voor (5G) mobiele apparatuur die nu nog 
niet op de markt is. De voorgestelde limieten in deze nieuwe aanbeveling zijn, net als in de vorige aanbeveling, afhankelijk van de 
frequenties, de tijdsduur en het deel van het menselijk lichaam dat blootgesteld wordt. De nieuwe limieten zijn ingewikkelder dan 
de vorige. Het is onbekend of de nieuwe aanbeveling in Europa toegepast gaat worden.’  
699 In het ‘Meerjarenplan EMV’ van 21 juni 2021 van het Agentschap Telecom lezen we dat de basisrestricties van de nieuwe 
richtlijnen van de ICNIRP overgenomen zullen worden. ‘De ICNIRP-richtlijnen 2020 sluiten namelijk beter aan op de stand der 
techniek.’ Pagina 3. (Inleiding). https://www.agentschaptelecom.nl/documenten/publicaties/2020/11/meerjarenplan-emv-en-
meetprotocol/meerjarenplan-emv-en-meetprotocol.  
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453. Met deze verdubbeling van de maximale grenswaarden van 61 V/m naar 122 V/m 

handelt de ICNIRP haaks op wat nodig is bij een wetenschappelijke en maatschappelijke 

controverse.  

 

454. De claim van de gemeente „dat de referentieniveaus grotendeels hetzelfde zijn 

gebleven‟ terwijl er „ook rekening gehouden (is) met de frequenties van 5G‟700 en van KPN 

dat in de nieuwe richtlijnen van de ICNIRP de gezondheid verder is geborgd, dienen dan 

ook als ondeugdelijk, want in strijd met de feiten, te worden afgewezen. Ook de claim van 

de gemeente dat de ICNIRP „regelmatig toetst of het nodig is om de limieten aan te passen‟ en 

van KPN dat de richtlijnen van 2020 „op basis van de actuele stand van de wetenschap‟ zijn 

„gepreciseerd‟ zijn onjuist. Ze suggereren namelijk een niet onderbouwde en nergens op 

gebaseerde actualiteit en zorgvuldigheid die door de ICNIRP niet wordt waargemaakt.  

 

V.IX. „STOREND GEBREK AAN BIOLOGISCH INZICHT‟ BIJ ICNIRP TEN AANZIEN VAN 

NIEUWE BLOOTSTELLINGEN AAN MILLIMETERGOLVEN 

455. De wijziging van de blootstellingsparameter met,bij „local exposure‟ een verhoogde 

grenswaarde tot maximaal 122 V/m tot gevolg, wordt door de ICNIRP verantwoord door 

het uitgangspuntdat millimetergolven (MMW), door de extreem korte golflengte, minder 

diep in het lichaam binnendringen dan lagere frequenties, waardoor ze minder schadelijk 

zouden zijn.Daarbij baseert de ICNIRP zich– opnieuw – uitsluitend op thermische 

effecten.  

 

456. (Neuro)bioloog dr. Hugo Schooneveld spreekt over „een storend gebrek aan biologisch 

inzicht‟ en „eenverwijtbare domheid‟bij de ICNIRP.  

 

„Bij ICNIRP bestaat een storend gebrek aan biologisch inzicht. Men lijkt te denken dat de huid een soort 

indifferent omhulsel is waar de stralingsenergie geen kwaad kan doen en dus fungeert als buffer tegen 

binnendringende EMV. Dat getuigt van een verwijtbare domheid. De menselijke huid is namelijk een 

heel groot onderdeel van het lichaam, met een oppervlak van 1,5-2 m2 en een massa van tot 20% van die 

van het hele lichaam. De huid bestaat uit de epidermis met hoornlaag, de dermis met daarin de cellagen 

die de epidermis vormen, de hypodermis met zenuwen, bloed- en lymfvaten, vetweefsel, spieren, 

zintuigen en andere cellen van het immuunsysteem, receptoren; daaronder een bindweefsellaag. Elk 

van deze cel- en weefseltypen zijn in principe vatbaar voor EMV-schade bij overdosering. In de huid 

zitten talrijke receptoren en zintuigen. De vele zenuwen met blinde uiteinden vervoeren vele soorten 

neuropeptiden, signaalstoffen met lokale hormoonwerking. Verder worden in de huid ook vele soorten 

eiwitten en hormonen en hormoonprecursors701 gemaakt. Op allerlei manieren kunnen die subtiele 

structuren en functies verstoord worden.‟702 

 

                                                           
700Hoger beroepschrift gemeente, 24 februari 2021, uw kenmerk 2021100651/1/R4, pagina 4.  
701Een hormoonprecursor is een prohormoon. Een prohormoon heeft zelf meestal geen hormonale activiteit. Prohormonen 
worden in cellen van endocriene klieren aangemaakt en worden vervolgens omgezet in hormonen. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Prohormoon.  
702 Blog dr. Hugo Schooneveld, 2 juni 2019. In PDF beschikbaar onder: 
https://www.hugoschooneveld.nl/pdf_bestanden/pdf_blogs/Blog_5G_Geen_garantie_op_gezonde_toekomst.pdf. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Endocriene
https://nl.wikipedia.org/wiki/Prohormoon
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457. Dat millimetergolven (MMW),zoals in gebruik genomen voor 5G, schade zullen 

veroorzaken is volgens Schooneveld voorspelbaar.  

 

„De hoge frequenties van de draaggolf gaan gepaard met korte golflengten. Korte golven hebben slechts 

een beperkt bereik, waardoor ze het lichaam niet verder dan de huid binnendringen. Daar ook zijn 

effecten te verwachten. Omdat de huid vele weefseltypen herbergt, kunnen effecten op tientallen 

fysiologische processen verondersteld worden. Door de intensieve koppeling met het zenuwstelsel, 

endocrien systeem en immuunsysteem kunnen die onmiddellijk gevolgen hebben voor de gezondheid. 

Het systeem dient niet uitgerold te worden voordat de veiligheid ervan voor de mens aangetoond is.‟703 

 

458. Schooneveld verwacht zowel verstoorde huidfuncties als verstoorde biochemische 

processen. 

 

„Dat de hogere frequenties van RF straling zo schadelijk zijn ligt aan de steilheid van de signaalflanken. 

De aan- en uitschakeling van passerende pulsen en data genereren zeer hoge frequenties binnen de 

weefsels. Bepaalde frequenties in dat mengsel kunnen structuren van geschikte lengten en 

eigenschappen in resonantie brengen, waardoor de fysisch-chemische eigenschappen van allerlei cellen 

en weefselfuncties kunnen worden veranderd, met schade als mogelijk gevolg. Onder meer de 

volgende functies komen dan in aanmerking (niet limitatieve opsomming):  

 

 Verandering van eiwitfuncties doordat actieve molecuulgroepen aan de buitenzijde van het 

molecuul van positie veranderen. Daardoor ontstaan problemen met herkenning van 

receptoreiwitten, immuunreacties door slechte antigeenherkenning, beïnvloeding van 

membraanpompen (Ca++ en andere ionen), associaties tussen cellen, lekkage van de 

bloedhersenbarrière, etc.  

 Prikkelgeleiding van zenuwen en zenuw-spierovergangen, biologische klokfunctie, aansturing van 

neurologische doelorganen, hersenfuncties, EEG abnormaliteiten, etc.  

 DNA: separatie van DNA strengen, genregulatie, RNA translatie, eiwitsynthese, productie 

vreemde eiwitten en stop normale eiwitten; celdood. 

 Activiteit van het immuunsysteem en wondheling. 

 Energieopwekking in de mitochondriën, vorming toxische verbindingen, vrije radicalen, reactieve 

zuurstofverbindingen, NO productie. 

Welke van deze functies feitelijk verstoord worden dient wetenschappelijk onderzocht te worden.‟704 

459. Ook Hardell et al. (2021) voorspellenproblemen met de huid door 5G-

millimetergolven, alleen al op basis van thermische effecten.  

 

„De ICNIRP-richtlijnen voor 2020 zijn, net als in 1998, alleen gebaseerd op thermische effecten, d.w.z. de 

RF-straling van mobiele communicatieapparatuur kan hoog zijn zolang het geen weefselverwarming 

veroorzaakt. Dit kan problematisch zijn voor mm-golven, omdat de straling verhittingseffecten op het 

huidoppervlak kan veroorzaken. Een systematische review van 5G-veiligheidslimieten op basis van 

thermische dosis concludeerde: “De resultaten laten ook zien dat de piek-tot-gemiddelde verhouding van 1.000 

getolereerd door de richtlijnen van de International Commission on Non-IonizingRadiationProtection, kunnen 

leiden tot blijvende weefselschade, zelfs na korte blootstellingen, wat het belang benadrukt van het herzien van 

                                                           
703 Ibidem.   
704 Blog 2 juni 2019. In PDF beschikbaar onder: 
https://www.hugoschooneveld.nl/pdf_bestanden/pdf_blogs/Blog_5G_Geen_garantie_op_gezonde_toekomst.pdf.  
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bestaande blootstellingsrichtlijnen.”705. Bovendien zijn sommige organen gevoeliger voor schade door RF-

straling, zodat lokale dosimetrie geschikter is voor het karakteriseren van orgaanspecifiek risico 706.‟707 

 

460. Omdat de ICNIRP de huid, in de woorden van Schooneveld, ten onrechte beschouwt 

als „een soort indifferent omhulsel (…) waar de stralingsenergie geen kwaad kan doen en dus 

fungeert als buffer tegen binnendringende EMV‟708 en daarmee de huid als enig relevant 

orgaan beschouwt als het gaat om blootstelling aan MMW (waarbij uitsluitend – nog maar 

eens herhaald – van een thermisch effect wordt uitgegaan), wordt door de ICNIRP geen 

lokale dosimetrie toegepast op andere organen dan de huid, ondanks dat 

wetenschappelijk is vastgesteld dat sommige organen, zoals Hardell et al. aangeven709, 

gevoeliger zijn voor straling dan andere.   

 

461. Volgens dr. DariuszLeszczynskiis er „niet voldoende onderzoek gedaan naar 5G-

millimetergolven om te kunnen beweren dat de ICNIRP-richtsnoeren wetenschappelijk gefundeerd 

zijn en de veiligheid van alle gebruikers gedurende tientallen jaren van blootstelling waarborgen.‟710 

 

„Nieuw in de 5G draadloze communicatie is het gebruik van millimetergolven, met frequenties van 

meer dan 20 GHz tot 300 GHz. Hoewel millimetergolven grote hoeveelheden gegevens kunnen 

overbrengen, hebben ze een probleem met hoe ver ze kunnen worden verzonden en beperken ze hun 

penetratievermogen. Dit zal leiden tot een zeer dichte inzet van basisstations in buurten (ruwweg een 

klein basisstation op elke tweede lantaarnpaal) en er zullen basisstations in gebouwen nodig zijn. Het 

betekent dat over een paar jaar, wanneer 5G volledig is ingezet, de omgeving van steden enigszins 

verzadigd zal zijn met millimetergolven. 

 

ICNIRP verzekert dat veiligheidsrichtlijnen gebruikers zullen beschermen, wat er ook gebeurt. Maar 

hoe weet ICNIRP dat? 

 

Het onderzoek naar millimetergolven en gezondheid is zeer beperkt. Verschillende recent 

gepubliceerde reviews, hebben door te zoeken in verschillende databases, slechts een zeer beperkt 

aantal studies gevonden die betrekking hebben op gezondheidseffecten van millimetergolven. De 

overgrote meerderheid van de wetenschappelijke publicaties over 5G millimetergolven gaat over 

stralingsdosimetrie, niet over biologische en gezondheidseffecten. 

                                                           
705 Neufeld E, Kuster N. (2018). Systematic derivation of safety limits for time-varying 5G radiofrequency exposure based on 
analytical models and thermal dose.Health Physics 115 (2018): 705-711. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30247338/.  
706 IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. (2013). Non-ionizing radiation, Part 2: 
Radiofrequency electromagnetic fields. IARC Monogr Eval Carcinog Risks Hum 102 (2013): 1-460. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK304630/. 
707Hardell L, Nilsson M, Koppel, T, Carlberg M (2021). Aspects on the International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection (INCIRP) 2020 guidelines on radiofrequency radiation. J Cancer Sci Clin Ther 2021; 5 (2): 250-285. 
https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-
2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.html.Voor PDF: 
https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-
2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf. Pagina 270. Vertaling Google Translate. 
708 Blog dr. Hugo Schooneveld, 2 juni 2019. In PDF beschikbaar onder: 
https://www.hugoschooneveld.nl/pdf_bestanden/pdf_blogs/Blog_5G_Geen_garantie_op_gezonde_toekomst.pdf. 
709Hardell L, Nilsson M, Koppel, T, Carlberg M (2021). Aspects on the International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection (INCIRP) 2020 guidelines on radiofrequency radiation. J Cancer Sci Clin Ther 2021; 5 (2): 250-285. Pagina 270. 
https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-
2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.html. 
710Leszczynski D (2021). Overwhelming power of ICNIRP opinions through backing from GSMA, MWF & telecoms: WHO and 
governmental agencies, like ARPANSA, BfS, TNO, STUK et al., meekly follow and disseminate misinformation on 5G-millimeter-
waves’ safety research.Blog 22 maart 2021. https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2021/03/22/. Vertaling: Google 
Translate.  
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 In 2019 publiceerden Simkó en Mattsson711 een review van slechts 97 experimentele onderzoeken. 

 In 2020 publiceerde Leszczynski712 een review van slechts 99 experimentele onderzoeken. 

 In 2021 hebben Karipidis et al.713 eenreviewgepubliceerd van slechts 107 experimentele 

onderzoeken. 

 

Het merendeel van deze onderzoeken zijn kleine in vitro- of dierstudies die praktisch nutteloos zijn bij 

het ontwikkelen van adviezen over de bescherming van de volksgezondheid.‟714 

 

462. Als het gaat om de mogelijkheid tot het verhelderen van de risico‟s van massale 

blootstelling aan MMW, zijn, ondanks het beperkte aantal hier genoemde studies, de 

risico‟s van MMW al decennialang bekend. Zowel de ORSAA (Oceania Radiofrequency 

ScientificAdvisory Association) als het EPRS (European Parliamentary Research Study, de 

onderzoeksafdeling van het Europees Parlement) verwijzen naar informatie van het 

Amerikaanse leger, die de risico‟s van MMW al tientallen jaren geleden heeft 

gerapporteerd. In reactie op de ontwerprichtlijnen van de ICNIRP van 2018 schrijft de 

ORSAA: 

 

Vanuit historisch oogpunt hebben het US Naval Medical Research Institute (1971) en de US Defence 

Intelligence Agency, (DIA, 1976) in de jaren zeventig literatuuronderzoek verricht en de volgende bio-

effecten geïdentificeerd, waarvan er vele ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid en het welzijn 

op lange termijn: 

 

 "Dierproeven in de open literatuur hebben aangetoond dat microgolfsignalen van laag niveau 

dood veroorzaken door een hartaanval of door neurologische pathologieën als gevolg van het 

doorbreken van de bloed-hersenbarrière." (blz. viii) 

 "Personeel dat wordt blootgesteld aan microgolfstraling beneden het thermische niveau 

ondervindt meer neurologische, cardiovasculaire en hemodynamische stoornissen dan hun niet 

blootgestelde collega's." (blz. 6) 

 "Proefpersonen (militair personeel) blootgesteld aan microgolven vertoonden een verscheidenheid 

aan neurasthenische stoornissen tegen een achtergrond van angiodystonie (abnormale 

veranderingen in de toniciteit van de bloedvaten). De meest voorkomende subjectieve klachten 

waren hoofdpijn, vermoeidheid, transpireren, duizeligheid, menstruatiestoornissen, 

prikkelbaarheid, agitatie, spanning, slaperigheid, slapeloosheid, depressie, angst, 

vergeetachtigheid en gebrek aan concentratie." (blz. 8) Veel van deze opgesomde effecten zullen de 

levenskwaliteit van een persoon beïnvloeden en het is dus belangrijk dat serieuze pogingen 

worden ondernomen om de ontwikkeling ervan te verminderen of te voorkomen. 

 Een andere mogelijkheid is de verandering van de doorlaatbaarheid van de bloed-hersenbarrière. 

Hierdoor kunnen neurotoxines in het bloed worden doorgelaten. Als gevolg daarvan kan een 

individu ernstige neuropathologische symptomen ontwikkelen, ofwel sterven, of neurologisch 

ernstig aangetast worden." (blz. 26).‟715 

 

                                                           
711https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31540320/.  
712https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32829319/.  
713https://www.nature.com/articles/s41370-021-00297-6. 
714https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2021/03/22/. Vertaling: DeepL Translate. 
715Citaten door ORSAA aangehaalduit: Public Consultation Template – ICNIRP Draft RF Guidelines, Appendix A, Appendix B. 
(Comments to be uploaded until 9.10.2018. Comments ORSAA, Steven Weller. https://www.orsaa.org/icnirp-submission.html. 
Pagina 12. Vertaling: DeepL Translate. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31540320/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32829319/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31540320/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32829319/
https://www.nature.com/articles/s41370-021-00297-6
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2021/03/22/
https://www.orsaa.org/icnirp-submission.html
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463. De ORSAA vraagt zich af waarom het groeiende bewijs niet terug te vinden is in de 

richtlijnen van de ICNIRP. 

 

„Wanneer we kijken naar recenter verzameld bewijsmateriaal in de ORSAA-databank (…) zien we 

dezelfde of soortgelijke biologische effecten opduiken. De vraag aan de ICNIRP is: Waarom worden 

deze bevindingen collectief genegeerd? Mogelijk zou de aanpak van ICNIRP het best begrepen kunnen 

worden op basis van de verklaringenvan het US DIA waarom het aannemen van strengere 

veiligheidsrichtlijnen een probleem was in de jaren 1970: 

 

 "Als de meer geavanceerde naties van het Westen strikte blootstellingsnormen hanteren, zou dit 

nadelige gevolgen kunnen hebben voor de industriële productie en militaire functies." (blz. vii) 

 "Erkenning van de 0.01mW/cm2-norm716 (strenge veiligheidsvoorschriften) zou ook de toepassing 

van nieuwe elektronische technologie kunnen beperken doordat de commerciële exploitatie van 

sommige producten onaantrekkelijk wordt vanwege de hogere kosten die worden opgelegd door 

de noodzaak van extra veiligheidsmaatregelen." (blz. 24)‟717 

 

464. Ook in het rapport „Health Impact of 5G‟ van het Directoraat-generaal Parlementaire 

Onderzoeksdiensten (EPRS) van het Europees Parlement, wordt een review aangehaald 

van het Amerikaanse leger, een rapport uit 1998waarin opnieuw de risico‟s van MMW 

werden gerapporteerd.  

 

„In 1998 publiceerden wetenschappers van onderzoeksinstituten van het Amerikaanse leger een 

baanbrekend overzicht van het onderzoek over MMW's. Zij rapporteerden:  

 

"Verhoogde gevoeligheid en zelfs overgevoeligheid van individuele specimens voor MMW kan reëel zijn. 

Afhankelijk van de blootstellingskenmerken, vooral de golflengte, werd een MMW-straling van lage intensiteit 

waargenomen door 8 tot 30% van de gezonde proefpersonen (Lebedeva, 1993, 1995). In sommige klinische studies 

werd melding gemaakt van MMW overgevoeligheid, die al dan niet beperkt was tot een bepaalde golflengte 

(Golovacheva, 1995). Men moet zich ook realiseren dat de biologische effecten van langdurige of chronische 

blootstelling aan MMW van het gehele lichaam of een groot lichaamsgebied nooit zijn onderzocht. 

Veiligheidsgrenzen voor dit soort blootstellingen zijn uitsluitend gebaseerd op voorspellingen van energie van 

energiedepositie en MMW-verwarming, maar in het licht van recente studies is deze aanpak niet noodzakelijk 

adequaat" (Pakhomov et al., 1998)‟.718 

 

465. Zoals de ORSAA, gaat ook het EPRS verder terug in de tijd dooreen studie uit de jaren 

zeventig aan te halen, waarin, net als in de door de ORSAA aangehaalde studies, al 

structurele veranderingen in de huid en de inwendige organen gevonden werden bij 

blootstelling aan MMW van 37 – 60 GHz.  

 

„In 1977 publiceerde Zalyubovskaya een studie waarin de effecten werden onderzocht van blootstelling 

van muizen aan millimeter straling (37-60 GHz; 1 milliwatt per vierkante centimeter719) dagelijks 15 

minuten gedurende 60 dagen. De resultaten bij de dieren werden vergeleken met een steekproef van 

mensen die met millimetergeneratoren werken. De samenvatting van het artikel meldt: "Morfologisch, 

                                                           
716 0,01 mW/cm2 is gelijk aan 6,140 V/m en gelijk aan 0,1 W/m2. Vergeleken met de nieuwe grenswaarden ICNIRP 2020: 61 tot 
122 V/m gelijk aan 10 tot 40 W/m2. 
717Public Consultation Template – ICNIRP Draft RF Guidelines, Appendix A, Appendix B. (Comments to be uploaded until 
9.10.2018. Comments ORSAA, Steven Weller. https://www.orsaa.org/icnirp-submission.html. Pagina 12. Vertaling: DeepL 
Translate. 
718 European Parliamentary Research Service / EPRS (2021). Health Impact of 5G. Study: Panel for the Future of Science and 
Technology. Scientific Foresight Unit (STOA) PE 690.012 – July 2021. Pagnia 11. 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf.  
719 1 mW/cm2 is gelijk aan (afgerond) 61 V/m.  

https://www.orsaa.org/icnirp-submission.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf
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functioneel en biochemisch onderzoek bij mensen en dieren toonde aan dat millimetergolven veranderingen in het 

lichaam veroorzaakten die tot uiting kwamen in structurele veranderingen in de huid en de inwendige organen, 

kwalitatieve en kwantitatieve veranderingen in de samenstelling van bloed en beenmerg en veranderingen van de 

geconditioneerde reflexactiviteit, weefselademhaling, activiteit van enzymen die deelnemen aan de processen van 

weefselademhaling en nucleïne metabolisme. De mate van ongunstig effect van millimetergolven hangt af van de 

duur van de straling en de individuele kenmerken van het organisme" (Zalyubovskaya, 1977). 720 

 

466. Zoals ik in hoofdstuk IV heb vermeld, is de 60 GHz-frequentieband inmiddels 

vergunningsvrij gemaakt en massaal in gebruik genomen voor een upgrade van WiFi naar 

WiGig (WiFi Alliance)721. Dit terwijl de veiligheid van millimetergolven niet gewaarborgd 

kan worden.  

 

V.X. VEILIGHEIDSCLAIM IN STRIJD MET NIET DOOR DE ICNIRP GENORMEERDE 

RISICO‟S  

467. De onrechtmatigheid van een veiligheidsclaim gebaseerd op de ICNIRP-

blootstellingslimieten kan eenvoudig vastgesteld worden op basis van de risico‟s die niet 

door de ICNIRP-blootstellingslimieten zijn genormeerd. Het betreft hier de niet genormeerde 

risico‟s van: 

 

I. aangetoonde niet-thermische biologische interactie van RF-EMV met menselijk en 

dierlijk weefsel; 

II. continue en langdurige blootstellingen aan RF-EMV; 

III. langetermijn risico‟s van blootstelling aan RF-EMV voorburgers met EHS 

(voorheen „microwave ziekte‟ of „microwave syndroom‟ genoemd); 

IV. onmeetbare blootstellingen van adaptieve antennes voor Massive MIMO722 (door 

mij blootstellingen „per accidens‟ genoemd vanwege het onvoorspelbare, grillige 

karakter723); 

V. directe of indirecte schade van RF-EMV voor dragers van medische 

hulpmiddelen, zowel actieve (zoals pacemakers) als passieve hulpmiddelen (zoals 

metalen implantaten); 

VI. problemen met elektromagnetische compatibiliteit en interferentie-effecten tussen 

RF-EMV en elektrische apparaten in het algemeen en de mogelijk schadelijke 

gevolgen voor de gezondheid;  

VII. blootstelling van niet-menselijke gewervelde dieren, ongewervelde dieren, 

planten, schimmels en andere organismen die deel vormen van ons natuurlijk 

leefmilieu; 

VIII. „intieme technologie‟ waarbij de grens tussen mens en machine vervaagt, het 

Internet of Bodies (IoB).  

                                                           
720  European Parliamentary Research Service / EPRS (2021). Health Impact of 5G. Study: Panel for the Future of Science and 
Technology. Scientific Foresight Unit (STOA) PE 690.012 – July 2021. Pagina 11. 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf.  
721https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/wi-fi-certified-wigig.  
722 MIMO: Multiple Imput Multiple Output. 
723 Ik kies ervoor het woord ‘stochastisch’, dat ook in verband met deze antennes wordt gebruikt, te vermijden, omdat in de 
stralngsbescherming het woord stochastisch een heel andere betekenis heeft en ik verwarring wil voorkomen.  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf
https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/wi-fi-certified-wigig
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Hierna ga ik dieper in op de hier genoemde niet door de ICNIRP genormeerde risico‟s. 

Vervolgens – onder V.XI – zet ik uiteen waarom niet alleen op grond van het ALARA-

principe, maar ook op grond van de nieuwe Omgevingswet toepassing van het 

voorzorgbeginsel ten aanzien van deze niet-genormeerde risico‟s noodzakelijk is.  

 

V.X.I.  NIET-GENORMEERDE RISICO‟S  VAN NIET-THERMISCHE BIOLOGISCHE 

INTERACTIE VAN RF-EMV MET MENSELIJKE EN DIERLIJKE WEEFSELS 

468. Zoals uitgebreid in mijn beroepschrift alsook in dit verweerschrift beschreven, zijn de 

niet-thermische biologische effecten niet door de ICNIRP in haar richtlijnen genormeerd. 

Hoewel de ICNIRP in haar nieuwe richtlijnen een aantal niet-thermische risico‟s benoemt, 

faalt ze in het weerleggen van de in de wetenschappelijke literatuur aangetoonde risico‟s 

en schade en heeft de ICNIRP zelf geen literatuur- ofevaluatie-onderzoek gedaan om haar 

conclusies deugdelijk te onderbouwen. Zoals het geval was bij de richtlijnen uit 1998, zijn 

ook de nieuwe grenswaarden van de ICNIRP uit 2020 uitsluitend gebaseerd op 

aangetoonde thermische effecten, dus alleen op hetvoorkomenvan opwarming van het 

lichaamsweefsel.  

 

469. In de eerder in dit hoofdstuk aangehaalde studie „Aspects on the International 

Commission on Non-IonizingRadiationProtection (ICNIRP) 2020 Guidelines of 

radiofrequencyradiation‟ van een onderzoeksgroep onder leiding van de Zweedse oncoloog 

dr. LennartHardell, wordt een zeer kritische en uitgebreide analyse gegeven van de 

nieuwe ICNIRP-richtlijnen en de ondeugdelijke volharding van de ICNIRP in het „alleen 

thermische effecten-paradigma‟.  

 

„De International Commission on Non-IonizingRadiationProtection (ICNIRP) heeft voor 2020 

bijgewerkte richtlijnen gepubliceerd voor radiofrequente (RF) straling in het frequentiebereik van 100 

kHz tot 300 GHz. Schadelijke effecten op de menselijke gezondheid en het milieu op niveaus onder de 

richtlijnen worden gebagatelliseerd, hoewel het bewijs gestaag toeneemt. Alleen thermische 

(verwarmings)effecten worden erkend en vormen daarom de basis voor de richtlijnen. Ondanks het 

toenemende wetenschappelijke bewijs van niet-thermische effecten, zijn de nieuwe ICNIRP-richtlijnen 

niet lager in vergelijking met de vorige niveaus. Expertgroepen van de WHO, de EU-Commissie en 

Zweden724 bestaan voor een groot deel uit leden van ICNIRP, zonder vertegenwoordiger van de vele 

wetenschappers die kritisch staan tegenover het ICNIRP-standpunt.‟725 

 

                                                           
724Het woord ‘Zweden’ verwijst hier naar de SSM, een Zweedse autoriteit voor stralingsveiligheid.  
Zoals ik zal laten zien heeft de ICNIRP zich bij het opstellen van haar richtlijnen uit 2020 uitsluiten op documenten van deze drie 
groepen gebaseerd. Hardell et al. (2021) spreken over een kartel van dezelfde in deze drie groepen terugkerende personen die 
uitsluitend het ‘alleen thermisch effect-paradigma’ ondersteunen en in stand houden.  
725Hardell L, Nilsson M, Koppel, T, Carlberg M (2021). Aspects on the International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection (INCIRP) 2020 guidelines on radiofrequency radiation. J Cancer Sci Clin Ther 2021; 5 (2): 250-285. 
https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-
2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.html.Voor PDF: 
https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-
2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf. Pagina 250. Vertaling Google Translate.  

https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.html
https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.html
https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf
https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf
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470. Het Directoraat-generaal Parlementaire Onderzoeksdiensten (EPRS) van het Europees 

Parlement bevestigt het niet door de ICNIRP in haar nieuwe richtlijnen meenemen van de 

„niet-thermische biologische interactie van RF-EMV met menselijke en dierlijke weefsels‟. 

 

„De schadelijke effecten van niet-thermische biologische interactie van RF-EMV met menselijke en 

dierlijke weefsels zijn niet meegenomen bij de vaststelling van de ICNIRP 2020-richtsnoeren (ICNIRP 

2020a), ondanks de enorme hoeveelheid beschikbare wetenschappelijke publicaties die de 

schadelijkheid of potentiële schadelijkheid van deze effecten aantonen. Er bestaan athermische 

bioresponsen, en sommige frequenties worden inderdaad gebruikt voor therapeutische doeleinden in 

een aantal takken van de geneeskunde. Elk geneesmiddel, zoals we weten, zelfs het meest heilzame, 

kan ook enkele bijwerkingen hebben. Dus moeten zowel thermische als niet-thermische effecten van 

RF-EMV bij de risicobeoordeling in aanmerking worden genomen.‟726 

 

471. In een inhoudelijk commentaar van de Nederlandse fysicus dr. Leendert Vriens op de 

nieuwe ICNIRP-richtlijnen 2020 lezen we:  

 

„Het gaat in de richtlijnen na de eerste vijf inleidende pagina‟s, tot aan p. 37, uitsluitend over thermische 

effecten veroorzaakt door 6 minuten en 30 minuten lange blootstelling aan radiofrequente EMV. (…) 

 

Pas in Appendix B, vanaf p. 37 tot het eind van de richtlijnen op p. 43, zijn nog enkele 

wetenschappelijke publicaties over niet-thermische biologische lange-termijn effecten genoemd, in 

diskrediet gebracht en niet meegenomen bij het bepalen van de richtlijnen. 

Daarmee zijn vrijwel alle van de duizenden peer-reviewed wetenschappelijke publicaties genegeerd 

waarin dergelijke niet-thermische biologische lange-termijn effecten zijn aangetoond. Een aantal van die 

effecten, die optreden bij veldsterktes en stralingsintensiteiten onder en ver onder de ICNIRP 2020 

richtlijnen, zijn schadelijk voor de gezondheid. De ICNIRP richtlijnen geven daarom, in tegenstelling tot 

wat geclaimd wordt, geen bescherming tegen schadelijke effecten voor de gezondheid.‟727 

 

472. In reactie op de ontwerprichtlijnen van de ICNIRP van 2018, formuleerde de ORSAA 

al eerder een uitgebreide en uiterst kritische reactie op de nieuwe richtlijnen, met een 

vergelijkbaar commentaar op Appendix B:  

 

„In het algemeen steunen de ontwerp-richtlijnen voor radiofrequentie (RF) sterk op een beperkt gebied 

van de fysica en gaan zij grotendeels voorbij aan de biologie. ICNIRP houdt er nog steeds (ten onrechte) 

aan vast dat alleen thermische effecten schadelijk zijn. Deze benadering veronderstelt dat het gebied 

van de klassieke thermodynamica het enige wetenschapsgebied is dat relevant is voor het begrijpen van 

de effecten van microgolfstraling op mensen, dieren en planten, en dat geen enkel ander 

wetenschapsgebied een waardevol perspectief of belangrijk bewijsmateriaal kan bijdragen. Deze 

benadering gaat volledig voorbij aan de grote hoeveelheid empirisch bewijsmateriaal van goed 

uitgevoerde in-vivo- en in-vitro-experimenten waaruit blijkt dat er significante biologische effecten zijn 

met gevolgen voor de gezondheid, die zich voordoen in afwezigheid van verwarming. Ongeveer 70% 

van het intercollegiaal getoetste RF-onderzoek dat is geëvalueerd en gecategoriseerd in de databank 

van de OceaniaRadiofrequencyScientificAdvisory Association (ORSAA) toont statistisch significante 

biologische effecten, waarbij de duidelijke meerderheid van deze bio-effecten optreedt bij niet-

thermische blootstellingsniveaus (Leachand Weller, 2017; Leach, Weller, en Redmayne, 2018).‟728 

                                                           
726European Parliamentary Research Service / EPRS (2021). Health Impact of 5G. Study: Panel for the Future of Science and 
Technology. Scientific Foresight Unit (STOA) PE 690.012 – July 2021. Pagina IV. 
727 Dr. Leendert Vriens (2020). Commentaar op de ICNIRP 2020 richtlijnen. 
https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/12501/redir 
728 Public Consultation Template – ICNIRP Draft RF Guidelines, Appendix A, Appendix B. (Comments to be uploaded until 
9.10.2018. Comments ORSAA, Steven Weller. https://www.orsaa.org/icnirp-submission.html. Pagina 2. Vertaling: DeepL 
Translate.  

https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/12501/redir
https://www.orsaa.org/icnirp-submission.html.%20Pagina%202
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473. Volgens de ORSAA zijn veel van de biologische effecten „zeer zeker gekoppeld aan 

potentiële schade‟. Ze omvatten: oxidatieve stress; DNA schade; veranderde 

spanningsgeactiveerde ionenkanalen729; celschade/verstoring van basisfuncties (d.w.z. 

macromoleculaire schade; veranderde genexpressie; veranderde eiwitconformatie); 

doorbraken van de bloed-hersenbarrière (BBB); ontregeling van het 

circadiane/ultradiane730 ritme; verhoogde ontsteking; neoplasie731/kanker/tumoren en 

neurodegeneratie.732 

 

474. Er wordt al decennialang door wetenschappers wereldwijd aangedrongen op het 

doorbreken van het „alleen thermische effecten-paradigma‟, op 11 mei 2015 bekrachtigd 

door het EMF  Scientist Appeal733 dat inmiddels ondertekend is door 255 experts op het 

gebied van EMV en gezondheid.  

 

475. Het feit dat de niet-thermische biologische interactie van RF-EMV met menselijke en dierlijke 

weefsels, niet door de INCIRP in haar limieten zijn genormeerd, voert niet alleen op grond 

van de wetenschappelijke controverse en het ALARA-principe logischerwijze in de 

richting voorzorg. Ook de nieuwe Omgevingswet geeft hiertoe aanleiding. Ik kom hier 

onder V.XI. op terug. 

 

V.X.II. NIET-GENORMEERDE RISICO‟S VAN CONTINUE EN LANGDURIGE 

BLOOTSTELLINGEN AAN RF-EMV  

476. Een al decennialang bestaande kritiek op de ICNIRP-richtlijnen is dat ze uitsluitend 

gebaseerd zijn op korte termijn effecten. Dit is problematisch omdat biologische en 

daaraan gerelateerde gezondheidsrisico‟s (zie V.X.I) zich vaak pas na een langere 

blootstellingsduur openbaren. Dr. DariuszLeszczynski wijst op het nagenoeg ontbreken 

van wetenschappelijke kennis over langdurige blootstellingen aan bijvoorbeeld 

millimetergolven  (MMW), zoals die massaal gebruikt gaan worden voor het 5G-netwerk 

(zie ook hoofdstuk IV).  

 

„Veiligheidsrichtlijnen zijn niet alleen gebaseerd op het idee dat in levende materie alleen thermische 

effecten worden veroorzaakt door de blootstelling aan EMV, maar verwijzen ook uitsluitend naar de 

kortetermijnblootstellingen en geven geen informatie over de vraag of veiligheidsrichtlijnen 

beschermend zijn voor de continue en langdurige blootstellingen (van maanden tot tientallen 

jaren). Hoewel er gepubliceerd onderzoek beschikbaar is over de effecten die direct, tijdens of kort na 

                                                           
729https://stringfixer.com/nl/Voltage_gated_ion_channel.  
730Een circadiaan ritme is een biologisch ritme waarvan de cyclus ongeveer één dag (24 uur) duurt. Een ultradiaan ritme is een 
ritmemet een cyclus korter dan een dag.  
731 Neoplasie: betekent ‘nieuwvorming’en omvat zowel goed- als kwaadaardige gezwellen voor zover die ontstaan door 
celvermeerdering, en niet door oedeem of hematoom.https://nl.wikipedia.org/wiki/Neoplasie.  
732 Public Consultation Template – ICNIRP Draft RF Guidelines, Appendix A, Appendix B. (Comments to be uploaded until 
9.10.2018. Comments ORSAA, Steven Weller. https://www.orsaa.org/icnirp-submission.html. Pagina 2. Vertaling: DeepL 
Translate. 
733https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal.  

https://stringfixer.com/nl/Voltage_gated_ion_channel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Neoplasie
https://www.orsaa.org/icnirp-submission.html
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blootstelling optreden, is er heel weinig onderzoek gedaan naar langdurige chronische 

blootstellingen. Hoe weet de ICNIRP wat veilig is als er geen onderzoek is?‟734 

 

477. In de richtlijnen van de ICNIRP uit 1998 werd nog openlijk erkend dat uitsluitend 

korte termijn thermische effecten als basis zijn gebruikt voor de destijds door de ICNIRP 

opgestelde blootstellingslimieten: 

 

„Alleen vastgestelde effecten werden gebruikt als basis voor de voorgestelde blootstellingsbeperkingen. 

De inductie van kanker door langdurige blootstelling aan EMV werd niet als bewezen beschouwd, en 

dus zijn deze richtsnoeren gebaseerd op onmiddellijke gezondheidseffecten op korte termijn, zoals 

stimulatie van perifere zenuwen en spieren, schokken en brandwonden veroorzaakt door het aanraken 

van geleidende voorwerpen, en verhoogde weefseltemperaturen als gevolg van de absorptie van 

energie tijdens de blootstelling aan EMV. In het geval van potentiële langetermijneffecten van 

blootstelling, zoals een verhoogd risico op kanker, concludeerde de ICNIRP dat de beschikbare 

gegevens onvoldoende zijn om een basis te bieden voor het vaststellen van blootstellingslimieten 

(…).'735 

 

478. Ook in een brief over 5G van 16 april 2019 van (voormalig) staatssecretaris van 

Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer en (voormalig) Minister Medische Zorg 

Bruno Bruins aan de Voorzitter van de Tweede kamer, wordt op pagina 2 onder „Huidig 

beleid‟ bevestigd dat de ICNIRP-limieten uitsluitend gebaseerd zijn op korte termijneffecten:  

 

„De limieten zijn gebaseerd op wetenschappelijk vastgestelde effecten die tijdens of kort na blootstelling 

kunnen optreden.‟736 

 

De erkenning dat de ICNIRP-blootstellingslimieten uitsluitend gebaseerd zijn op korte 

termijneffecten, maakt onmiskenbaar dat de risico‟s van lange termijneffecten niet door de 

ICNIRP zijn genormeerd. Dit betekent dat de ICNIRP-veiligheidsclaim niet samen kan 

gaan met de duizenden wetenschappelijke publicaties die juist op lange termijn ernstige 

gezondheidsrisico‟s en –schade aantonen.737 

 

479. Een van de grote verschillen met de ICNIRP-richtlijnen uit 1998 is dat in de nieuwe 

richtlijnen van de ICNIRP738valselijk de suggestie wordt gewekt dat de ICNIRP-

                                                           
734 Leszczynski D (2021). Overwhelming power of ICNIRP opinions through backing from GSMA, MWF & telecoms: WHO and 
governmental agencies, like ARPANSA, BfS, TNO, STUK et al., meekly follow and disseminate misinformation on 5G-millimeter-
waves’ safety research.Blog 22 maart 2021. https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2021/03/22/. Vertaling: Google 
Translate. 
735 International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (1998). ICNIRP Guidelines for limiting exposure to time-varying 
electric, magnetic and electromagnetic fields (up to 300 GHz). Health Physics 74 (4):494-522; 1998. 
https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf. Pagina 496. Vertaling citaat: WdJ. 
736https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z07868&did=2019D16024. Pagina 2.  
737 Zie ter illustratie bijvoorbeeld de ‘long-term’ schadelijke effecten die vastgesteld zijn in rapport van het EPRS:  
European Parliamentary Research Service / EPRS (2021).Health Impact of 5G. Study: Panel for the Future of Science and 
Technology. Scientific Foresight Unit (STOA) PE 690.012 – July 2021. 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf.  
738 International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (2020). ICNIRP Guidelines for limiting exposure to 
electromagnetic fields (100 kHz to 300 GHz). Health Phys 118 (5):483-524; 2020.  
https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdf.  

https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2021/03/22/
https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z07868&did=2019D16024
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf
https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdf
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blootstellingslimieten ook beschermen tegen lange termijneffecten. Op pagina 483 (feitelijk 

de 1e pagina739) van de richtlijn lezen we: 

 

„Het hoofddoel van deze publicatie is het opstellen van richtlijnen voor de beperking van blootstelling 

aan EMV die een hoog niveau van bescherming zullen bieden aan alle mensen tegen aantoonbare 

schadelijke gezondheidseffecten van blootstelling aan zowel kort- als langdurige, continue en discontinue 

radiofrequente EMV.‟740 

 

480. Omdat echter ook in de nieuwe richtlijnen 2020 de ICNIRP-grenswaarden uitsluitend 

gebaseerd zijn op korte termijn thermische effecten (blootstellingen van 30 („whole body 

exposure‟) en  6 minuten („local exposure‟) valt de suggestie dat de richtlijnen 

„bescherming zullen bieden (…) tegen zowel kort- als langdurige, continue en discontinue 

radiofrequentie EMV‟ onmogelijk te rechtvaardigen. Een dergelijke claim is in de 

richtlijnen ook nergens onderbouwd. De Nederlandse fysicus dr. Leendert Vriens geeft op 

deze claim van de ICNIRP het volgende kritische commentaar:  

 

„De ICNIRP 2020 blootstellingsrichtlijnen zijn in het frequentiegebied van 10 MHz tot 300GHz, waar 

alle draadloze communicatie onder valt, gelijk aan of ruimer dan die in ICNIRP 1998. (…) Het verschil 

met ICNIRP 1998 is dat de indruk gewekt wordt dat “long-term” effecten nu zijn meegenomen. In de 

hoofdtekst van ICNIRP 2020 en in Appendix A komt de term “long-term” echter geen enkele maal voor 

en in Appendix B vier maal, met in alle gevallen een ontkenning van het bestaan, c.q. van de 

schadelijkheid, van deze “long-term” effecten.‟741 

 

481. Uiteraard is spreken over een langdurige blootstelling bij een blootstelling gemiddeld 

maximaal over 30 of 6 minuten absurd in vergelijking tot de werkelijke blootstellingen van 

burgers 24/7 voor onbepaalde tijd. Iets waar bij een landelijke dekking mobiel bereik 

immers sprake van is. Het is dus onjuist om er vanuit te gaan dat de ICNIRP-

blootstellingslimieten ook lange termijnrisico‟s waarborgen. Naast de risico‟s van 

biologische,  niet-thermische effecten, dienen de risico‟s van lange termijneffecten dan ook 

als niet-genormeerd te worden beschouwd.  

 

V.X.III. NIET-GENORMEERDE RISICO‟S VAN BLOOTSTELLING VAN 

ELECTROGEVOELIGEN (BURGERS MET ELEKTROHYPERSENSITIVEIT, VOORHEEN 

„MICROWAVE ZIEKTE‟ OF „MICROWAVE SYNDROOM‟ GENOEMD) 

482. Hoewel de risico‟s voor „elektrogevoeligen‟ (beter gezegd, burgers met 

Elektromagnetische Hypersensitiviteit, voorheen „microgolfziekte of „microgolfsyndroom‟ 

genoemd) teruggevonden kunnen worden onder de onder V.X.I en V.X.II genoemde, niet 

door de ICNIRP genormeerde risico‟s, namelijk de risico‟s van aangetoonde biologische 

                                                           
739De paginanummering kan verwarring geven over het aantal pagina’s dat de nieuwe richtlijn telt. De richtlijn is gepubliceerd in 
het wetenschappelijk tijdschrift Health Physics 118(5): 483–524; 2020, dat wil zeggen dat de richtlijn begint op pagina 483 en 
eindigt op 524. De richtlijnteltdus in totaal 41 pagina’s.  
740International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (2020). ICNIRP Guidelines for limiting exposure to 
electromagnetic fields (100 kHz to 300 GHz).Health Phys 118 (5):483-524; 2020. Pagina 483. Vertaling citaat: WdJ.  
https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdf.  
741Dr. Leendert Vriens (2020). Commentaar op de ICNIRP 2020 richtlijnen. 
https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/12501/redir . Pagina 2 - 3. Cursief: WdJ.  

https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdf
https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/12501/redir
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effecten die zich bij blootstelling aan RF-EMV vaak pas na een langere 

blootstellingsduurals gezondheidsschade openbaren, noem ik deze groep toch apart, 

omdat van deze burger ook mensenrechten worden geschonden, namelijk de fysieke 

integriteit en vrijheid van keuze. Burgers met EHS zijn voor hun gezondheid namelijk 

afhankelijk van een stralingsarm milieu, wat onmogelijk wordt gemaakt door een 

landelijke dekking mobiel bereik. De dwingende blootstelling aan de risico‟s van RF-EMV, 

terwijl zij zich terdege bewust zijn van deze risico‟s, veroorzaakt naast het fysieke leed, 

ook psychisch lijden.  

 

483. Vastgesteld moet worden dat, als de risico‟s van continue en langdurige blootstelling 

aan RF-EMV niet door de ICNIRP in haar richtlijnen zijn genormeerd, dat in ieder geval 

burgers met EHS treft, die onverminderd melden dat de gezondheidsklachten zich hebben 

opgebouwd na langdurige blootstelling aan verschillende soorten EMV. De zogenaamde 

voorzorg ten aanzien van kwetsbare groepen, waar de ICNIRP nog altijd mee schermt, 

beperkt zich tot de onder V.V. besproken reductiefactor 50, die uitsluitend uitgaat van een 

thermisch effect. Voorzorg ten aanzien van de aangetoonde niet-thermische biologische 

effecten wordt in het geheel niet door de ICNIRP in haar richtlijnen toegepast. Dit plaatst 

met name burgers, die onder de huidige „lage‟ blootstellingen al aangeven ziek te worden van 

RF-EMV, bij de uitrol van 5G onder een groot risico.  

 

484. Tijdens een werkbespreking 5G door de Gemeente Den Haag op 3 juli 2019, hield dr. 

Eric van Rongen een presentatie742 over de in herziening zijnde ICNIRP-richtlijnen en de 

veiligheid van de nieuwe richtlijnen ten aanzien van 5G. Van Rongen was jarenlang 

voorzitter en is nu vice-voorzitter van de ICNIRP en is bovendien wetenschappelijk 

secretaris van de Commissie EMV van de Gezondheidsraad (zie ook VI.X over 

belangenverstrengeling). Naar aanleiding van enkele kritische vragen van Leonie 

Gerritsen, fractievertegenwoordiger van de Partij voor de Dieren, erkende Van Rongen dat 

de risico‟s van lange termijneffecten voor elektrogevoeligen niet door de ICNIRP zijn 

meegewogen. 

 

„Lange termijneffecten bij electrogevoeligen, daar is inderdaad niet naar gekeken door onderzoeken die 

gedaan zijn. Dat zijn altijd korte termijneffecten geweest.‟743 

 

485. Afgezien van het feit dat daarmee het gehele onderzoek van de Franse oncoloog dr. 

Dominique Belpomme door de ICNIRP wordt genegeerd (zie hoofdstuk VI.VI), bevestigt 

Van Rongen hiermee dat de ICNIRP geen kennis heeft en dus ook geen uitspraken kan 

doen over de risico‟s van langdurige continue blootstelling voor burgers met EHS.  

 

486. In mijn beroepschrift heb ik uitgebreid laten zien dat elektrogevoeligheid een reëel 

verschijnsel is, aangezien tal van lichamelijke en ook geestelijke functies (denk maar aan 

                                                           
742 Werkbespreking 5G Gemeente Den Haag, 3 juli 2019. Presentatie dr. Eric van Rongen. 
https://gemeentedenhaag.connectedviews.nl/SitePlayer/Den_Haag?session=19318&starttime=8135&lang=en&fbclid=IwAR3dF
Vt-x6xUxK5RXfOWYLQJI9ugi5Szb9oLa2HXMiu-_DZL8sZHbMiKPYY.  
743 Ibidem. 3:16:42. 

https://gemeentedenhaag.connectedviews.nl/SitePlayer/Den_Haag?session=19318&starttime=8135&lang=en&fbclid=IwAR3dFVt-x6xUxK5RXfOWYLQJI9ugi5Szb9oLa2HXMiu-_DZL8sZHbMiKPYY
https://gemeentedenhaag.connectedviews.nl/SitePlayer/Den_Haag?session=19318&starttime=8135&lang=en&fbclid=IwAR3dFVt-x6xUxK5RXfOWYLQJI9ugi5Szb9oLa2HXMiu-_DZL8sZHbMiKPYY
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de elektrische activiteit in de hersenen) via een elektromagnetische kracht werken (ook 

wel „elektromagnetische interactie‟ genoemd). De reactie van ons lichaam, zoals onze 

hersenen en onze cellen, op RF-EMV is volop aangetoond.  

 

487. De eerste meldingen van het „microwave syndroom‟, met dezelfde symptomen als nu 

door mensen met EHS (Electromagnetische Hypersensitiviteit) gemeld, werden al gedaan 

tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Sovjet Unie744. 

 

„Apparatuur voor het genereren van microgolven werd voor het eerst gebruikelijk tijdens de Tweede 

Wereldoorlog met de ontwikkeling van radar. Sovjetbloklanden meldden dat personen die aan 

microgolven werden blootgesteld vaak hoofdpijn, vermoeidheid, verlies van eetlust, slaperigheid, 

concentratieproblemen, slecht geheugen, emotionele instabiliteit en labiele cardiovasculaire functie 

ontwikkelden, en stelden strenge blootstellingsnormen vast. Om verschillende redenen werden deze 

rapporten buiten beschouwing gelaten in westerse landen, waar de heersende overtuiging was dat er 

geen nadelige gezondheidseffecten zouden kunnen zijn van elektromagnetische velden (EMV) die niet 

werden gemedieerd door weefselverwarming. De gerapporteerde Sovjet-effecten waren bij lagere 

intensiteiten gevonden danintensiteiten die verwarming veroorzaken. Echter, er waren verschillende 

accidentele blootstellingen van radaroperators in westerse landen die resulteerden in aanhoudende 

symptomen die vergelijkbaar waren met de hierboven beschreven symptomen.  

De Sovjets bestraalden de Amerikaanse ambassade in Moskou met microgolven in de periode 1953-

1975, en hoewel er geen overtuigend bewijs was van verhoogde kankercijfers, waren er wel meldingen 

van "microgolfziekte". Ambtenaren gaven door dat deze klachten te wijten waren aan angst, niet aan 

effecten van de blootstelling aan microgolven. Er is steeds meer bewijs dat het "microgolfsyndroom" of 

"elektro-overgevoeligheid" (EHS) een echte ziekte is die wordt veroorzaakt door blootstelling aan 

elektromagnetische velden, vooral die in het microgolfbereik.‟745 

 

488. Het is niet noodzakelijk zo dat degene die geen oorzakelijk verband legt tussen zijn of 

haar gezondheidsklachten en blootstelling aan digitale RF-EMV, niet ziek wordt of is 

geworden van deze straling. Zeker als overwogen wordt dat een verhoogde oxidatieve 

stress het biologisch werkingsmechanisme is of kan zijn dat bij blootstelling aan digitale 

RF-EMV schade veroorzaakt (zie hoofdstuk VI), zijn er tal van aandoeningen en ziektes 

die zich kunnen ontwikkelen zonder dat blootgestelden zich bewust zijn van een mogelijk 

verband.  

 

489. Ten aanzien van zelfgediagnosticeerde burgers met EHS, hebben de Franse oncologen 

Dominique Belpomme en en Philippe Irigarayuitgebreid aangetoond dat het mechanisme 

van o.a. een verhoogde oxidatieve stress bij deze patiënten werkzaam is746. Aan dit 

onderzoek is door de ICNIRP geen enkele aandacht geschonken. ICNIRP heeft zich met 

betrekking tot elektrogevoeligen uitsluitend op korte termijn provocatie-onderzoeken 

                                                           
744 In mijn beroepschrift heb ik uitgebreid laten zien hoe het wetenschappelijk bewijs van schade dat in Rusland is vastgesteld, 
onder invloed van dr. Michael Repacholi, oprichter van de ICNIRP en initiatiefnemer van het WHO EMF-Project, al decennialang 
wordt gedefactualiseerd. 
745 Carpenter D.O. (2015). The microwave syndrome or electrohypersensitivity: historical background. Rev. Environ. Health, 2015; 
30(4):217-222. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26556835/. 
746‘Bovendien heeft 80% van de patiënten met EHS één, twee, of drie detecteerbare oxidatieve stress biomarkers in hun perifere 
bloed, wat betekent dat deze patiënten over het algemeen een echte objectieve somatische aandoening hebben.’Dominique 
Belpomme en Philippe Irigaray (2020). Electrohypersensitivity as a Newly Identified and Characterized Neurologic Pathological 
Disorder: How to Diagnose, Treat, and Prevent It. International Journal of Molecular Science, published: 11 March 2020. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32168876/. Volledig tekst: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7139347/. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26556835/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32168876/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7139347/
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gebaseerd, terwijl deze studies – zoals ik in mijn beroepschrift uitgebreid heb laten zien – 

niet geschikt zijn om causaliteit vast te stellen dan wel uit te sluiten747. Deze o.a. door het 

RIVM getrokken conclusie, is onweersproken en onweerlegd gebleven door appellanten.  

 

490. Aangezien elektrogevoeligheid als reëel biologisch fenomeen dient te worden 

aanvaard, kan de causaliteit die door electro-hypergevoeligen via ervaringskennis 

gevonden is (vaak mede gebaseerd opuitgebreid literatuuronderzoek), niet worden 

uitgesloten. Door het niet-normeren van biologische effecten en langetermijn risico‟s, 

dreigt deze groep ten onrechte volledig onbeschermd te worden gelaten terwijl 5G 

gewoon wordt uitgerold. Beschermende maatregelen zijn dringend noodzakelijk.  

 

V.X.IV. BLOOTSTELLINGEN „PER ACCIDENS‟ ONMEETBAAR VOOR ICNIRP 

MEETPROTOCOL  

491. In de studie „Health Impact of 5G‟ brengt het EPRS het probleem van monitoring van 

blootstellingen aan 5G-emissies onder de aandacht, dat samenhangt met het gebruik van 

adaptieve antennes (Massive MIMO-techniek) en millimetergolven.  

 

„De onzekerheid over de beoordeling van de blootstelling blijft onopgelost. Uit de hierboven vermelde 

documenten blijkt dat de kwestie van de beoordeling van de blootstelling bij de invoering van 5G 

gecompliceerd is, vooral wat betreft het toezicht op de voortdurende veranderingen in de activiteit van 

zowel basisstations (BS) als gebruikers (UE) in verband met MIMO-technologie, terwijl het technische 

standpunt inzake blootstelling in het nieuwe scenario in verband met 2G-, 3G-, 4G- en 5G-emissies nog 

wordt geformuleerd en dus onzeker is. De beoordeling van de blootstelling vormt een centraal punt 

van discussie voordat MMW- en MIMO-technologie over de hele planeet wordt verspreid.‟748 

 

492. „Per accidens‟ is Latijns voor „bij toeval‟. Toeval komt neer op een gebeurtenis of een 

omstandigheid die vooraf niet te voorzien of te berekenen is. In hoofdstuk IV.X.I.heb ik 

beargumenteerd dat er bij adaptieve antennes zoals gebruikt bij de nieuwe 5G-

technologieën Massive MIMO, MU-MIMO en Beamforming, gesproken moet worden over 

blootstellingen „per accidens‟ omdat de blootstellingen, doordat een adaptieve antenne 

zich in richting en frequentie voortdurend aanpast, onvoorspelbaar zijn. Ik kies daarmee 

bewust niet voor het woord „stochastisch‟, omdat dit woord in de stralingsbescherming 

heel anders wordt gebruikt en ik verwarring wil voorkomen.  

Doordat de databundels en –beams van Massive MIMO zich kriskras en onvoorspelbaar 

door de openbare ruimte bewegen, is er (nog) geen meetprotocol voorhanden om de 

                                                           
747‘In de laatstealinea van de Discussion staat: “In summary, we found no causal relationship between RF EMF and a decrease in 
well being or adverse health effects under the given exposure conditions”. Het is niet mogelijk om op basis van de resultaten van 
een dergelijk onderzoek een “causale” relatie te onderzoeken, danwel alle “adverse health effects” uit te sluiten. RIVM acht de 
uitspraak over adverse health effects niet zonder meer te extrapoleren buiten de experimentele laboratoriumcondities en 
beperkte scala van gemeten eindpunten (welbevinden en cognitieve toetsen). Zo zijn alleen korte termijn effecten onderzocht en 
is niet gekeken naar een breder scala aan gezondheidseffecten.’M.J.M.Pruppers e.a. (2006). RIVM/LSO-briefrapport. Blootstelling 
aan elektromagnetische velden van UMTS basisstations: welbevinden en cognitieve functies. Beoordeling van het ‘Zwitserse 
onderzoek’. Pagina 8. 
748European Parliamentary Research Service / EPRS (2021).Health Impact of 5G. Study: Panel for the Future of Science and 
Technology. Scientific Foresight Unit (STOA) PE 690.012 – July 2021. Pagina 7. Vertaling: DeepL Translate. 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf
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daadwerkelijke blootstellingen van burgers te meten. Met andere woorden, ten aanzien 

van deze blootstellingen kan niet effectief teruggevallen worden op het gebruikelijk 

meetprotocol zoals dat in de ICNIRP-richtlijnen wordt aangereikt. Dit maakt lokale 

metingen ontoereikend om de blootstellingen te bepalen en toezicht te houden op het niet 

overschrijden van de grenswaarden (overigens uitsluitend gebaseerd op het voorkomen 

van thermische effecten). Als oplossing van dit probleem wordt terug gevallen op 

statistische analyse, zoals blijkt uit een rapport van Stratix. 

 

493. In dit rapport, getiteld „Smallcells and massive MIMO, een verkenning‟, door Stratix 

opgesteld in opdracht van het Agentschap Telecom, lezen we over Massive MIMO en 

beamforming de volgende, op het eerste gezicht, geruststellende informatie: 

 

„De huidige antenne-installaties zenden signalen in een bundel uit met een brede openingshoek 

waardoor een bepaald gebied van bereik wordt voorzien. Dit is anders bij massive MIMO, hierbij wordt 

het gevraagde signaal in een rechtstreekse bundel(s) uitgezonden naar de eindgebruiker(s) 

(beamforming). Door deze manier van zenden is er minder energieverspilling; het signaal wordt enkel 

in de richting gezonden waar het nodig is. Er is alleen een signaal in de richting waar op dat moment 

een bundel naar toe wordt gezonden en niet continue en overal rondom de mast.  

 

Een onderzoek door het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)749 toont aan 

dat door een bundel van een massive MIMO-antenne een gebruiker aan meer vermogen wordt 

blootgesteld dan van een traditionele antenne. BIPT schrijft daarna: “De klassieke berekeningen waarbij de 

blootstelling kon berekend worden door het vermogen van de cel en het type antenne te bekijken, en waarbij op 

basis daarvan met één berekening een permanente blootstelling kon bepaald worden, vervalt dus. De blootstelling 

wordt dus willekeurig750 (…) en dit betekent dat statistische analysemethoden zullen moeten gebruikt worden om 

de blootstelling te kenmerken. Een dergelijke analyse werd reeds gemaakt en stelt voor dat met grote 

waarschijnlijkheid (95%) een willekeurige blootstelling (op een willekeurige plaats) 4 maal (6dB) lager zal zijn dan 

deze die berekend werd op basis van de klassieke methode.”‟751 

 

494. De vraag wie de hier genoemde statistische analysemethode heeft opgesteld en de 

uitgangspunten waarop deze methode is gebaseerd worden door Stratix niet beantwoordt. 

Raadpleging van het rapport van het BIPT leert dat hier verwezen wordt naar een 

standaard (IEC 62232) uit 2017, vastgesteld door de International Electrical Commission 

(IEC). Met andere woorden, hier worden de ICNIRP-richtlijnen verlaten en wordt 

teruggevallen op een vijf jaar oude standaard van de IEC. Als het gaat om de veiligheid 

van het hanteren van deze standaard, heb ik al eerder onder IV opgemerkt dat de IEC 

nadrukkelijk afstand neemt van elke aansprakelijkheid op het gebied van mogelijke 

gezondheidsschade als gevolg van het hanteren van deze standaard (IEC 62232): 

 

                                                           
749 Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (2018). Studie van 15 september 2018 betreffende de impact van de 
Brusselse stralingsnormen op de uitrol van de mobiele netwerken. Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie 
(BIPT), Brussel. 
https://www.bipt.be/file/cc73d96153bbd5448a56f19d925d05b1379c7f21/e1ceefe345e3ca690f8862de566c4a605fad5d8e/Studi
e_impact_Brusselse_stralingsnormen_uitrol_mobiele_netwerken.pdf. 
750 Het BIPT gebruikt hier het woord ‘stochastisch’, maar omdat dit woordt in de stralingsbescherming een geheel andere 
betekenis heeft, kies ik, om verwarring te voorkomen, voor de uitdrukking ‘blootstellingen per accidens’. 
751 Stratix (2019). Smallcells and massive MIMO, een verkenning (deskresearch).Pagina 18. Cursief: WdJ.  
https://www.agentschaptelecom.nl/documenten/rapporten/2019/05/09/small-cells-en-massive-mimo-antennes. 

https://www.bipt.be/file/cc73d96153bbd5448a56f19d925d05b1379c7f21/e1ceefe345e3ca690f8862de566c4a605fad5d8e/Studie_impact_Brusselse_stralingsnormen_uitrol_mobiele_netwerken.pdf
https://www.bipt.be/file/cc73d96153bbd5448a56f19d925d05b1379c7f21/e1ceefe345e3ca690f8862de566c4a605fad5d8e/Studie_impact_Brusselse_stralingsnormen_uitrol_mobiele_netwerken.pdf
https://www.agentschaptelecom.nl/documenten/rapporten/2019/05/09/small-cells-en-massive-mimo-antennes
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„De IEC of haar directeuren, werknemers, bedienden of agenten, met inbegrip van individuele 

deskundigen en leden van haar technische comités en de nationale IEC-comités voor persoonlijk letsel, 

schade aan eigendommen of andere schade van welke aard dan ook, hetzij direct of indirect, of voor 

kosten (waaronder juridische kosten) en kosten die voortvloeien uit de publicatie of het gebruik van, 

dan wel het vertrouwen op deze IEC-publicatie of enige andere IEC publicaties.‟752 

 

495. Daarmee moeten we dus niet alleen concluderen dat de ICNIRP–richtlijnen niet 

geschikt zijn om de „blootstellingen per accidens‟ van Massive MIMO-antennes te meten, 

ook moeten we vaststellen dat de statistische analysemethode in de standaard van de IEC 

geen enkele zekerheid biedt dat deze onze gezondheid zal beschermen tegen de 

onvoorspelbare en onmeetbare blootstellingen van nieuwe 5G-technologieën.  

 

V.X.V.NIET-GENORMEERDE RISICO‟S VAN DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE VAN RF-

EMV VOOR DRAGERS VAN MEDISCHE HULPMIDDELEN 

496. Zoals ik heb laten zien, vormt de valse claim van het Agentschap Telecom dat RF-

EMV emitterende gebruiksapparatuur „intrinsiek onschadelijk‟zouden zijn, o.a. een 

aantoonbare ontkenning van de risico‟s voor o.a. mensen die voor hun gezondheid 

afhankelijk zijn van medische hulpmiddelen, zoals pacemakers en passieve, 

geïmplanteerde medische hulpmiddelen met metalen delen en andere metalen 

voorwerpen in of op het lichaam, zoals metalen stents, filters of spiraaltjes in bloedvaten, 

vaatclips etcetera. Deze risico‟s gelden uiteraard ook ten aanzien van radiobasisstations, 

maar zijn uitdrukkelijk niet door de ICNIRP in haar richtlijnen genormeerd. In de ICNIRP-

richtlijnen 2020 lezen we:  

 

„Sommige blootstellingsscenario's vallen echter buiten het bestek van deze richtlijnen. Bij medische 

procedures kan gebruik worden gemaakt van EMV en metalen implantaten kunnen EMV in het 

lichaam veranderen of per turbine beïnvloeden, hetgeen op zijn beurt het lichaam zowel direct (via 

directe interactie tussen veld en weefsel) als indirect (via een geleidend tussenproduct) kan 

beïnvloeden. Radiofrequente ablatie753 en hyperthermie754 worden bijvoorbeeld beide gebruikt als 

medische behandelingen, en radiofrequente EMV kunnen indirect schade veroorzaken door onbedoeld 

te interfereren met actieve implanteerbare medische apparatuur (zie ISO 2012) of door EMV te 

veranderen als gevolg van de aanwezigheid van geleidende implantaten. Aangezien medische 

procedures afhankelijk zijn van medische deskundigheid om potentiële schade af te wegen tegen 

beoogde voordelen, beschouwt de ICNIRP een dergelijke blootstelling die wordt beheerd door 

gekwalificeerde artsen (d.w.z. tegenover patiënten, verzorgers en zorgverleners, waaronder, indien 

relevant, foetussen), evenals het gebruik van geleidende materialen voor medische procedures, als 

                                                           
752 IEC (2017). Determination of RF field strength, power density and SAR in the vicinity of radiocommunication base stations for 
the purpose of evaluating human exposure. International Standard IEC 62232. Edition 2.0. 2017-08. Preview. Pagina 12. 
Vertaling: DeepL Translate. https://webstore.iec.ch/preview/info_iec62232%7Bed2.0%7Den.pdf.  
753 Ablatie: Een ablatie is een behandeling die wordt toegepast bij ernstige hartritmestoornissen, wanneer medicijnen niet 
voldoende werken. Met een speciale katheter wordt het stukje hartweefsel dat hartritmestoornissen veroorzaakt verhit of 
bevroren (cryo-ablatie). Hierdoor wordt de hartritmestoornis als het ware uitgeschakeld. 
https://www.umcutrecht.nl/nl/ziekenhuis/behandeling/ablatie.  
754 Hyperthermie: Hyperthermie betekent letterlijk 'verhoogde temperatuur'. Hyperthermie wordt gegeven als plaatselijke 
warmtebehandeling in combinatie met radiotherapie of chemotherapie. Hyperthermie is een behandeling waarbij de tumor 
gedurende een uur wordt verwarmd tot 40 à 43°C.https://www.erasmusmc.nl/nl-
nl/kankerinstituut/patientenzorg/behandelingen/hyperthermie.  

https://webstore.iec.ch/preview/info_iec62232%7Bed2.0%7Den.pdf
https://www.umcutrecht.nl/nl/ziekenhuis/behandeling/ablatie
https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/kankerinstituut/patientenzorg/behandelingen/hyperthermie
https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/kankerinstituut/patientenzorg/behandelingen/hyperthermie
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buiten het toepassingsgebied van deze richtsnoeren (voor meer informatie, zie UNEP/WHO/IRPA 

1993).‟755 
 

497. Hoewel het medisch personeel dus geacht wordt geïnformeerd te zijn over de risico‟s 

van mogelijke interferentie van RF-EMV met medische hulpmiddelen, zowel actief als 

passief, is het maar de vraag hoe ver de kennis en informatie van het personeel reikt en 

hoe groot het risicobewustzijn is van artsen en hun patiënten. Daar komt bij dat dragers 

van actieve en passieve hulpmiddelen niet alleen in ziekenhuizen meer en meer aan RF-

EMV worden blootgesteld, maar ook – in toenemende mate en onbeschermd – in het 

eigen, dagelijkse leefmilieu.  

 

498. Dit betekent dat burgers die voor hun gezondheid en fysieke functioneren afhankelijk 

zijn van voornoemde medische hulpmiddelen, niet worden beschermd tegen problemen 

van interferentie met RF-EMV, waardoor de veiligheidsclaim ICNIRP-limieten een 

ontkenning vormt van de noodzakelijke bescherming van deze al kwetsbare groep 

burgers. Juist de ondeugdelijke claim van veiligheid brengt deze mensen mogelijk in 

levensgevaar nu 5G wordt uitgerold, de dichtheid van het netwerk en van de veldsterktes 

in rap tempo toenemen en elke vorm van bescherming uitblijft. Een draagster van een 

pacemaker schreef mij in wanhoop het volgende bericht: 

 

„Ik woon in Wijhe. Dat ligt tussen Zwolle en Deventer. Maar wel tussen 2 zendmasten en een C2000 

mast op zo‟n 300 meter. Ik heb deze klachten inderdaad sinds ik hier woon. Plus slapeloze nachten van 

trillingen en bromtonen. (…) Ik ga het iig niet overleven met mijn pacemaker. Zuurstof nog maar 80, 

hartslag 130. (…) Iedereen loopt gevaar, wat te denken van mensen met metaal in hun lichaam, 

pacemaker, ICD, knieën en heupen. 5G MOET stoppen. MAG niet hoger. (…)  

 

Er is nu nog iemand op de groep met een pacemaker en klachten door straling. Als je het aanhangig zou 

willen maken, zou ik dat heel erg waarderen. (…) Het is echt gevaarlijk met een ICD of pacemaker. Ik 

lig al een jaar op mijn slaapkamer. Mijn hart gaat tekeer als een gek en als ik loop zit hij zo op 140. Ik 

krijg elektrische schokken en ik heb geen lucht. 100 meter lopen red ik net. En dat is begonnen met 5G. 

Je staat helemaal alleen. Geen arts die je gelooft.‟756 

 

499. De Zwitserse vereniging Gigaherz meldt dat pacemakers al problemen geven bij 4 

V/m757, terwijl in de nieuwe ICNIRP-richtlijnen uit 2020 veldsterkes mogen oplopen van 

maximaal 61 V/m bij „whole body exposure‟ tot maximaal 122 V/m bij „local exposure‟. 

Dit maakt de dramatische uitroep „Ik ga het in ieder geval niet overleven met mijn pacemaker‟ 

als het gaat om toegestane blootstellingen bij 5G, volkomen geloofwaardig.  

 

500. Volgens RIVM maken ziekenhuizen en fabrikanten van medische hulpmiddelen, 

lijsten van apparaten in het dagelijks leven die actieve medische hulpmiddelen kunnen 

storen. Onder deze mogelijk storende apparaten vallen volgens de factsheet van het RIVM 

                                                           
755 International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (2020). ICNIRP Guidelines for limiting exposure to 
electromagnetic fields (100 kHz to 300 GHz). Health Phys 118 (5):483-524; 2020.  
https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdf. Pagina 483 - 484. Vertaling DeepL Translate. 
756 Messenger-berichten van een vrouw uit mijn netwerk. December 2021 – januari 2022. Persoonsgegevens bij ondergetekende 
bekend.  
757https://www.gigaherz.ch/dringende-warnung-vor-5g/. 

https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdf
https://www.gigaherz.ch/dringende-warnung-vor-5g/
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ook mobiele telefoons758 en daarmee alle vergelijkbare draadloos communicerende 

apparatuur. Natuurlijk zou deze informatie, voor de veiligheid van patiënten zoals deze 

draagster van een pacemaker, in elk ziekenhuis, bij al het verplegend personeel en bij elke 

arts prominent aanwezig moeten zijn.  

 

Echter, de onjuiste informatie van het RIVM over de vermeende veiligheid van de 

grenswaarden van de ICNIRP en het standpunt van het Agentschap Telecom dat 

draadloze gebruiksapparatuur „intrinsiek onschadelijk‟ zou zijn, houden de tendens tot 

het bagatelliseren van de risico‟s van draadloze technologie op een gevaarlijke en 

ontoelaatbare manier in stand en houden mensen, ook artsen, gevangen in onwetendheid. 

Met grote gevaren voor dragers van medische hulpmiddelen tot gevolg.  

 

501. Intussen is de fabrikant verantwoordelijk voor het voorkomen van 

compatibiliteitsproblemen en schadelijke interferentie. Dus instructies op dit gebied, 

moeten van de fabrikant komen. Maar wat te verwachten als de fabrikant er vanuit gaat 

dat er geen problemenzijn zolang aan de ICNIRP-blootstellingslimieten wordt voldaan 

terwijl de toezichthouder (Agentschap Telecom) spreekt over „intrinsiek onschadelijke‟ 

apparatuur?  

 

502. Burgers met medische hulpmiddelen zoals pacemakers worden dus niet beschermd 

door de ICNIRP-richtlijnen en lopen met een landelijke uitrol van 5G een 

levensbedreigend risico. Hoe moeten deze dragers van medische hulpmiddelen een 

landelijk dekkend 5G-netwerk overleven?In plaats van vast te houden aan een 

ondeugdelijke veiligheidsclaim gebaseerd op de ICNIRP-richtlijnen, moet deze groep 

burgers, vanwege het niet door de ICNIRP genormeerde risico, onmiddellijk aandacht 

krijgen en beschermd worden.  

 

V.X.VI. NIET-GENORMEERDE PROBLEMEN VAN ELEKTROMAGNETISCHE 

COMPATIBILITEIT EN INTERFERENTIE-EFFECTEN 

503. Met de enorme toename aan elektrische apparatuur en de compatibiliteitsproblemen 

die daarmee te voorspellen zijn, is het niet verwonderlijk dat de INCIRP in haar nieuwe 

richtlijnen hieromtrent geen waarborgen afgeeft. Sterker nog, de elektromagnetische 

compatibiliteit (verenigbaarheid van RF-EMV met elektrische apparaten) blijken buiten de 

ICNIRP-richtlijnen 2020 te vallen en zijndus niet door de ICNIRP in haar richtlijnen 

genormeerd. 

 

„Radiofrequente EMV kunnen ook interfereren met elektrische apparatuur in het algemeen (d.w.z. niet 

alleen implanteerbare medische apparatuur), wat indirect de gezondheid kan beïnvloeden door 

storingen in apparatuur. Dit wordt elektromagnetische compatibiliteit genoemd, en valt buiten het 

                                                           
758https://rivm.openrepository.com/handle/10029/623628. 

https://rivm.openrepository.com/handle/10029/623628
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toepassingsgebied van deze richtlijnen (voor meer informatie, zie IEC 2014).‟759760 

 

504. Dat de ICNIRP in haar richtlijnen bij de afwijzing van compatibiliteitsproblemen 

verwijst naar de IEC761 is niet erg geruststellend omdat, zoals ik onder IV.V. met 

betrekking tot de statistische analyse van blootstellingen aan adaptieve antennes heb laten 

zien, de IEC elke aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of andere schade van welke 

aard dan ook, hetzij direct of indirect, als gevolg van het gebruik van de door haar 

gepubliceerde standaards afwijst. 

 

505. Gezien de veiligheidsclaim ICNIRP-limieten, waarop de legitimiteit van alle draadloze 

apparatuur is gebaseerd, zelfs zodanig dat het Agentschap Telecom spreekt over 

„intrinsiek onschadelijke zendinstallaties‟, kan de betekenis van het buiten het 

toepassingsgebied van de ICNIRP-richtlijnen plaatsen van mogelijke 

compatibiliteitsproblemen en de gezondheidsrisico‟s van interferentie „met elektrische 

apparatuur in het algemeen‟ aanzienlijk zijn.762 763 Volgens ingenieur Tim Williams, auteur  

„EMC for product designers‟, een handboek over normen van elektromagnetische 

compatibiliteit (EMC), is elektromagnetische interferentie (EMI) „een ernstige en toenemende 

vorm van milieuvervuiling‟.  

„De effecten variëren van kleine ergernissen als gevolg van gekraak bij de ontvangst van uitzendingen 

tot mogelijk dodelijke ongevallen als gevolg van corruptie van veiligheidskritieke controlesystemen. 

Verschillende vormen van EMI kunnen elektrische en elektronische storingen veroorzaken, kunnen het 

juiste gebruik van het radiofrequentiespectrum (RF) verhinderen, kunnen ontvlambare of andere 

gevaarlijke atmosferen doen ontbranden en kunnen zelfs een direct effect hebben op menselijk 

weefsel. Naarmate elektronische systemen dieper doordringen in alle aspecten van de samenleving, zal 

zowel het potentieel voor interferentie-effecten als het potentieel voor ernstige EMI-geïnduceerde 

incidenten toenemen. De dreiging van EMI wordt beheerst door de praktijken van elektromagnetische 

compatibiliteit (EMC) toe te passen. Dit wordt gedefinieerd als: “Het vermogen van een apparaat, 

apparaateenheid, of systeem om naar tevredenheid te functioneren in zijn elektromagnetische 

omgeving zonder ondraaglijke elektromagnetische storingen te veroorzaken voor iets in die 

omgeving.” De term EMC heeft twee complementaire aspecten: het beschrijft het vermogen van 

elektrische en elektronische systemen om te werken zonder interferentie met andere systemen, en het 

                                                           
759 International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (2020). ICNIRP Guidelines for limiting exposure to 
electromagnetic fields (100 kHz to 300 GHz). Health Phys 118 (5):483-524; 2020.  
https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdf. Pagina 484. Vertaling DeepL Translate.  
760 De ICNIRP verwijst hiernaar een publicatie van de IEC, maar zoals ik onder IV.V. heb laten zien wijst de IEC zelf nadrukkelijk 
elke aansprakelijkheid voor mogelijke schade als gevolg van gebruikmaking van haar publicaties af. Dus ook vinden we geen 
houvast om een standaard die moet beschermen.  
761International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (2020). ICNIRP Guidelines for limiting exposure to 
electromagnetic fields (100 kHz to 300 GHz). Health Phys 118 (5):483-524; 2020. Pagina 484.  
https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdf.  
762 Richtlijn 2014/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de 
wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit. Bijlage I. Essentiële eisen, artikel 1.  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0030&from=RO. 
763 Het CE-keurmerk dat garant moet staan voor de compatibiliteit van de apparatuur ‘wordt uitsluitend aangebracht door de 
fabrikant of zijn gemachtigde’. Artikel 30, Verordening (EG) 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot 
vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en tot betrekking van 
Verordening (EEG) nr. 339/93. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0765&from=NL.  

https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdf
https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0030&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0765&from=NL
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beschrijft het vermogen van dergelijke systemen om te werken zoals bedoeld binnen een 

gespecificeerde elektromagnetische omgeving.‟764 

506. De compatibiliteit van elektrische apparatuur is vastgelegd in de 

„compatibiliteitsrichtlijn (richtlijn 2014/30/EU) waarin „essentiële eisen‟ zijn vastgelegd 

waaraan elektrische apparatuur met betrekking tot elektromagnetische velden moeten 

voldoen. Daarbij mogen a) „de opgewekte elektromagnetische verstoringen het niveau niet 

overschrijden waarboven radio- en telecommunicatieapparatuur en andere uitrusting niet meer 

overeenkomstig hun bestemming kunnen functioneren‟ en moeten zij b)  „een zodanig niveau van 

ongevoeligheid voor de bij normaal gebruik te verwachten elektromagnetische verstoringen bezitten 

dat zij zonder onaanvaardbare verslechtering van het beoogd gebruik kan functioneren.‟765 

 

507. De „harmonisatie‟ van radioapparatuur die gebruik maakt van RF-EMV is vastgelegd 

in richtlijn 2014/53/EG. Anders dan in richtlijn 2014/30/EU, wordt in deze richtlijn 

expliciet gesproken over de noodzaak om de gezondheid te beschermen. In artikel 3 

„Essentiële eisen‟, onder lid 1 lezen we dat radioapparatuur zo moet worden geconstrueerd 

dat de volgende 2 eisen gewaarborgd zijn: a) „de bescherming van de gezondheid en de 

veiligheid van personen en huisdieren, en de bescherming van goederen, met inbegrip van de 

doelstellingen met betrekking tot de veiligheidsvoorschriften van Richtlijn 2014/35/EU, maar 

zonder toepassing van de spanningsgrens‟ en b) „een passend niveau van elektromagnetische 

compatibiliteit zoals beschreven in Richtlijn 2014/30/EU.‟766 

 

508. De garanties van compatibiliteit en de bescherming van de gezondheid, zijn niet, zoals 

men zou verwachten, bij een onafhankelijke partij neergelegd, maar zijn in plaats daarvan 

rechtstreeks in handen van de marktpartijen gegeven. In richtlijn 2014/30/EU 

(compatibiliteitsrichtlijn) lezen we in overweging 19:  

 

„De fabrikant, die op de hoogte is van de details van het ontwerp- en productieproces, is het best in staat 

om de conformiteitsbeoordelingsprocedure uit te voeren. De verplichting voor de 

conformiteitsbeoordeling moet daarom uitsluitend op de fabrikant blijven rusten.‟767768769 

 

                                                           
764 T. Williams (2010). Instrumentation Reference Book (Fourth Edition). 2010, Science Direct. Elsecier Inc. Chapter 45 – EMC, 
pages 797 - 871. Publisher summary. Vertaling: DeepL Translate. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780750683081000450.  
765 Richtlijn 2014/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de 
wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit. Bijlage I. Essentiële eisen, artikel 1.  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0030&from=RO. 
766 Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende de harmonisatie van de 
wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur en tot intrekking van Richtlijn 1999/5/EG. 
Artikel 3, lid 1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0053&from=SK.  
767 Zie ook overweging 19 van richtlijn 2014/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de 
harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit.  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0030&from=RO. 
768 Zie ook overweging 7 en artikel 8 lid 6 van richtlijn 2014/35/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 
betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van elektrisch materiaal 
bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32014L0035&from=NL.  
769 Zie ook overweging 26 van richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende de 
harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur en tot intrekking van 
Richtlijn 1999/5/EG. Overweging 26. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0053&from=SK.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780750683081000450
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0030&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0053&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0030&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32014L0035&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32014L0035&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0053&from=SK
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Op basis van een zogenaamde „conformiteitsbeoordeling‟ bepalen fabrikanten dus zelf of 

hun apparatuur in overeenstemming is met de richtlijn. Na het uitvoeren van deze  

conformiteitsbeoordeling, is het de fabrikant toegestaan een CE-markering op het 

apparaat aan te brengen, waarmee het apparaat vrij verhandeld kan worden binnen de 

EU.  

 

509. Ik wijs de Afdeling in dit verband nog een keer op de definitie die Williams in zijn 

boek „EMC for product designers‟ heeft gegeven aan het begrip „elektromagnetische 

compatibiliteit‟ (EMC):  

 

„De term EMC heeft twee complementaire aspecten: het beschrijft het vermogen van elektrische en 

elektronische systemen om te werken zonder interferentie met andere systemen, en het beschrijft het 

vermogen van dergelijke systemen om te werken zoals bedoeld binnen een gespecificeerde 

elektromagnetische omgeving.‟770 

 

510. Deze „gespecificeerde elektromagnetische omgeving‟ waar de fabrikant bij de 

beoordeling van elektromagnetische compatibiliteit vanuit gaat, kan noodgedwongen niet 

anders zijn dan een hypothetische situatie. Immers, door de grote variëteit aan RF-EMV 

emitterende smart-apparatuur die momenteel op de markt wordt gebracht, zal, 

afhankelijk van de behoefte, elke elektromagnetische omgeving verschillen en zal de 

complexiteit van de elektromagnetische omgeving aanzienlijk toenemen. 

 

511. Voor de veiligheid moet dus afgegaan worden op de CE-markering die door de 

fabrikanten worden aangebracht. Over het algemeen bestaat er echter veel kritiek op de 

betrouwbaarheid van deze markering. De Consumentenbond waarschuwt zelfs dat 

„consumenten door de CE-markering ten onrechte (kunnen) denken dat het product dat ze kopen 

veilig is‟.771Ook volgens een rapport van de Algemene Rekenkamer zegt het CE-logo 

weinig over de veiligheid van producten.  

 

„Het zit op allerlei producten, van smartphones en teddyberen tot fietshelmen en liften. Maar het 

Europese CE-logo zegt maar weinig over de daadwerkelijke veiligheid van een product. Dat zegt de 

Algemene Rekenkamer in een rapport. 

Jaarlijks worden in Europa gemiddeld 800 producten met een CE-markering teruggeroepen, omdat ze 

toch onveilig of slecht voor de gezondheid zijn. Zo hadden de lekkende PIP-borstimplantaten772 een CE-

merk en brandgevaarlijke telefoonopladers773 die de NVWA verbood ook.‟774 

 

512. Toezicht op de veiligheid van producten is volgens de Algemene Rekenkamer in 

Nederland ontoereikend. Het toezicht is ondergebracht onder vijf verschillende 

rijksinspecties, waaronder het Agentschap Telecom. „Maar die testen dus dingen als ze al op 

                                                           
770 T. Williams (2010). Instrumentation Reference Book (Fourth Edition). 2010, Science Direct. Elsecier Inc. Chapter 45 – EMC, 
pages 797 - 871. Publisher summary. Vertaling: DeepL Translate. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780750683081000450.  
771https://nos.nl/artikel/2153782-rekenkamer-ce-logo-zegt-weinig-over-veiligheid-product. 
772https://nos.nl/artikel/2047930-claim-tegen-ziekenhuizen-om-pip-borstimplantaten.  
773https://nos.nl/artikel/2117291-nvwa-verbiedt-brandgevaarlijke-telefoonopladers.  
774https://nos.nl/artikel/2153782-rekenkamer-ce-logo-zegt-weinig-over-veiligheid-product.  

http://nos.nl/artikel/2047930-claim-tegen-ziekenhuizen-om-pip-borstimplantaten.html
http://nos.nl/artikel/2117291-nvwa-verbiedt-brandgevaarlijke-telefoonopladers.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780750683081000450
https://nos.nl/artikel/2153782-rekenkamer-ce-logo-zegt-weinig-over-veiligheid-product
https://nos.nl/artikel/2047930-claim-tegen-ziekenhuizen-om-pip-borstimplantaten
https://nos.nl/artikel/2117291-nvwa-verbiedt-brandgevaarlijke-telefoonopladers
https://nos.nl/artikel/2153782-rekenkamer-ce-logo-zegt-weinig-over-veiligheid-product
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de markt zijn en ze controleren lang niet alles.‟775 Bovendien vraagt een goede controle 

aanzienlijk meer mensen dan nu beschikbaar zijn, aldus de Rekenkamer.  

513. Hoewel het toezicht op het verhandelen van produkten in het algemeen, waaronder 

elektrische en radioapparatuur, is vastgelegd in Verordening (EG) Nr. 765/2008 door de 

EU776, kan een ontoereikende controle gevaren voor de gezondheid en veiligheid van 

burgers met zich meebrengen. Omdat enerzijds de bescherming tegen de 

gezondheidsrisico‟s van mogelijke elektromagnetische interferentie niet door de ICNIRP-

richtlijnen zijn geborgd en anderzijds de markt overspoeld zal gaan worden door nieuwe 

RF-EMV emitterende draadloze apparatuur, zijnaandacht en voorzorg hier dringend 

noodzakelijk.  

514. Eerder heb ik echter laten zien dat het Agentschap Telecom RF-EMV emitterende 

gebruiksapparatuur zoals smartphones, ipads, WiFi-routers etcetera op grond van 

geharmoniseerde normen en limieten, volkomen ten onrechte kenmerkt als „intrinsiek 

onschadelijk„.777 Uiteraard is het niet erg waarschijnlijk dat een toezichthouder die RF-

EMV emitterende apparatuur als „intrinsiek onschadelijk‟ beschouwt, daarop een 

streng toezicht zal houden. 

515. Hetzelfde geldt overigens voor de Autoriteit Consument en Markt (ACM) die met de 

implementatie van de Telecomcode (EU-richtlijn 2018/1972) als toezichthouder is 

aangewezen. Naar aanleiding van een vraag van mij over de wijze waarop het ACM de 

gezondheidsrisico‟s van RF-EMV monitort en de gezondheid borgt, kreeg ik het volgende 

antwoord: „Uw vraag/melding valt helaas buiten ons werkgebied. Wij hebben daardoor niet de 

juiste kennis in huis om u verder te helpen. Wij verwachten dat u bij de Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit (NVWA) terechtkunt.‟778 

 

Daarna heb ik een vraag uitgezet bij de NVWA, waarin ik melding maakte van mijn 

gezondheidsklachten als gevolg van RF-EMV emitterende apparatuur. Inmiddels is mijn 

vraag via het NVWA (NVWA-0071146) doorgespeeld naar de Inspectie Leefomgeving en 

Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Incident: 220404-000098), 

bevestigd per email op 6 april 2022 en via de inspecteur bij het Agentschap Telecom 

(Antennebureau) terecht gekomen omdat de inspectie leefomgeving hierin geen bevoegd 

gezag is.  

                                                           
775 Ibidem. 
776 Verordening (EG) Nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van de eisen inzake 
accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 339/93. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0765&from=NL.  
777 Agentschap Telecom (2021). Meerjarenplan EMV. 21 juni 2021. Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Pagina 4. 
https://www.agentschaptelecom.nl/documenten/publicaties/2020/11/meerjarenplan-emv-en-meetprotocol/meerjarenplan-
emv-en-meetprotocol.  
778Re: Reactieformulier via website ACM.nl, 15 maart 2022. info@consuwijzer.nl. Daarna heb ik een vraag uitgezet bij de NVWA, 
waarin ik melding maakte van mijn gezondheidsklachten als gevolg van RF-EMV emitterende apparatuur. Inmiddels is mijn vraag 
via het NVWA (NVWA-0071146) weer doorgespeeld naar de Inspectie Leefomgeving en Transport van het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat (Incident: 220404-000098), bevestigd per email op 6 april 2022. De vraag is daar door een 
inspecteur in behandeling genomen.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0765&from=NL
https://www.agentschaptelecom.nl/documenten/publicaties/2020/11/meerjarenplan-emv-en-meetprotocol/meerjarenplan-emv-en-meetprotocol
https://www.agentschaptelecom.nl/documenten/publicaties/2020/11/meerjarenplan-emv-en-meetprotocol/meerjarenplan-emv-en-meetprotocol
mailto:info@consuwijzer.nl
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516. Het ziet er dus naar uit dat ten aanzien van mogelijke compatibiliteits- en 

interferentieproblemen vanRF-EMV-emitterende gebruikersapparatuur uitsluitend„de 

slager zijn eigen vlees keurt‟ (CE-markering door industrie). Dit zou gezien de te verwachten 

toename aan draadloze gebruikersapparatuur (Internet of Things, het Internet of Medical 

Things en het Internet of Bodies) een probleem kunnen worden, omdat er vanwege de 

grote variëteit aan gebruik van „slimme apparatuur‟ nauwelijks nog sprake kan zijn van 

een duidelijk „gespecificeerde elektromagnetische omgeving‟. Kortom, mogelijke 

compatibiliteits- en interferentieproblemen van RF-EMV-emitterende 

gebruikersapparatuurzijn niet door de ICNIRP genormeerd en onafhankelijk toezicht 

ontbreekt volledig.  

 

 

V.X.VII. NIET-GENORMEERDE RISICO‟S VAN BLOOTSTELLING VAN NIET-MENSELIJKE 

DIEREN, PLANTEN, SCHIMMELS EN ANDERE ORGANISMEN  

517. In 2021 verscheen vanuit het Europees Parlement, naast het rapport „Health Impact of 

5G‟, een tweede studie over 5G, ditmaal gericht op de risico‟s van RF-EMV voor flora en 

fauna. Deze studie, getiteld „Environmental impact of 5G. Review on Effects of 

RadiofrequencyElectromagnetic Field Exposure on Non-Human Vertebrates, Invertebrates, 

andPlants‟ 779, geschreven in opdracht van de STOA, Panel fortheFuture of Science and 

Technology binnen het Directoraat-generaal Parlementaire Onderzoeksdiensten (EPRS), 

laat zien dat ook de risico‟s voor flora en fauna buiten de ICNIRP-richtlijnen vallen en dus 

niet door de ICNIRP zijn genormeerd.  

 

„De ICNIRP-richtsnoeren zijn niet gericht op preventie van ongewenste biologische effecten van RF-

EMV-blootstelling van dieren, schimmels of planten. Beleidsvorming en wetgeving ter voorkoming van 

milieueffecten van blootstelling aan RF-EMV moeten worden gebaseerd op wetenschappelijke 

literatuur die zich richt op RF-EMV-blootstelling van niet-menselijke gewervelde dieren, ongewervelde 

dieren, planten, schimmels, en andere organismen. Als beleidsmakers dus een beschermend beleid 

willen voeren ten aanzien van niet-menselijke organismen, moeten zij hun beslissingen baseren op 

andere bronnen binnen de wetenschappelijke literatuur die zich op deze organismen richten. Dit is geen 

eenvoudige taak, want zoals uit dit overzicht blijkt, zijn er onderzoeksgebieden in dit domein die nog 

onvoldoende zijn verkend.‟780 

 

518. Natuurlijk geldt mijn belang ook het milieu waarin ik leef. Of zoals Leonie Gerritsen, 

fractievertegenwoordiger Partij voor de Dieren het tijdens de eerdergenoemde 

werkbespreking 5G van de Gemeente Den Haag formuleerde: „Als het met het milieu 

misgaat, is het met ons ook snel afgelopen‟781. De gezondheid van ons leefmilieu bepaalt mede 

                                                           
779Thielens A (2021). Environmental impact of 5G. Review on Effects of Radiofrequency Electromagnetic Field Exposure on Non-
Human Vertebrates, Invertebrates, and Plants.In opdracht van de STOA (Panel fortheFuture of Science and Technology) en 
beheerd door de ScientificForesight Unit binnen het Directoraat-generaal Parlementaire Onderzoeksdiensten (EPRS) van het 
secretariaat-generaal van het Europees Parlement. https://www.michele-rivasi.eu/wp-
content/uploads/2021/05/STOA_Environment_5G_May2021_UnCorrected_Non_Final_Version-2.pdf.  
780 Ibidem, pagina 100. Vertaling: DeepL Translate.   
781 Werkbespreking 5G Gemeente Den Haag, 3 juli 2019. Presentatie dr. Eric van Rongen. 3 uur, 14 minuten. 
https://gemeentedenhaag.connectedviews.nl/SitePlayer/Den_Haag?session=19318&starttime=8135&lang=en&fbclid=IwAR3dF
Vt-x6xUxK5RXfOWYLQJI9ugi5Szb9oLa2HXMiu-_DZL8sZHbMiKPYY. 

https://www.michele-rivasi.eu/wp-content/uploads/2021/05/STOA_Environment_5G_May2021_UnCorrected_Non_Final_Version-2.pdf
https://www.michele-rivasi.eu/wp-content/uploads/2021/05/STOA_Environment_5G_May2021_UnCorrected_Non_Final_Version-2.pdf
https://gemeentedenhaag.connectedviews.nl/SitePlayer/Den_Haag?session=19318&starttime=8135&lang=en&fbclid=IwAR3dFVt-x6xUxK5RXfOWYLQJI9ugi5Szb9oLa2HXMiu-_DZL8sZHbMiKPYY
https://gemeentedenhaag.connectedviews.nl/SitePlayer/Den_Haag?session=19318&starttime=8135&lang=en&fbclid=IwAR3dFVt-x6xUxK5RXfOWYLQJI9ugi5Szb9oLa2HXMiu-_DZL8sZHbMiKPYY
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onze gezondheid. Zeker ook met het oog op de uitgangspunten in de nieuwe 

Omgevingswet782,valt niet te rechtvaardigen dat door de overheid, op zowel nationaal als 

lokaal niveau, aan deze niet door de ICNIRP genormeerde risico‟s voorbij wordt gegaan.  

 

V.X.VIII. RISICO‟S VAN HET INTERNET OF BODIES MOETEN OOK ALS NIET-

GENORMEERD WORDEN BESCHOUWD 

519. Als de ICNIRP-richtlijnen al geen bescherming bieden tegen de gezondheidsrisico‟s 

die het gevolg kunnen zijn van aangetoonde interactie van RF-EMV met menselijk 

weefsel, veroorzaakt doorop afstand gehoudenapparatuur783, hoezeer geldt dat dan als we, op 

grond van het veilig geachte Internet of bodies (IoB), sensoren inslikken die met onze 

smartphone communiceren784, onze computers toestaan een interactie met de elektrische 

activiteit in onze hersenen aan te gaan (brain-computer interfaces of BCI‟s) of tussen de 

elektrische activiteit in onze hersenen en die van een ander (brain-to-brain interfaces 

ofBBI‟s), als we een smartwatch om onze pols (en daarmee direct op het lichaam) dragen 

die via RF-EMV verbinding maakt met onze lichaamsfuncties en organen om zo data over 

ons lichaam te verzamelen785, als we(als goedbedoelende ouders zonder enige vorm van 

voorlichting over de risico‟s) dit soort smartwatches zelfs aan onze jonge kinderen geven 

(zie figuur 5.12), als we onze kwetsbare babies „smartpampers‟ laten dragen (zie figuur 

5.13), als we dagelijks een „smart‟ tandenborstel en een „smart‟ haarborstels786 787 gebruiken 

en onze kleding788, onze bril789 en bijvoorbeeld ons gehoorapparaat (ook voor kinderen) 

„smart‟ zijn geworden790 791, als toegestaan wordt dat ziekenhuizen een microchips voor 

radiofrequentie identificatie (RFID)in patiënten implanteren792 793 794 795  en burgers zichzelf 

                                                           
782Artikel 1:3 Ow. Deze wet is, met het oog op duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en 
verbetering van het leefmilieu, gericht op het in onderlinge samenhang:  
a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en  
b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften. 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-156.html.  
783 Hoewel mobiele tefeloons vaak op het lichaam worden meegedragen, staat in alle veiligheidswaarschuwingen bij een 
telefoon dat het toestel op enige afstand van het lichaam (variërend van 5 tot tenminst 15 mm) gedragen moet 
wordenhttps://ehtrust.org/fine-print-warnings/. Overigens is dit uitsluitend om thermische effecten te voorkomen. Bescherming 
tegen niet-thermische biologische effecten is, zoals niet vaak genoeg kan worden benadrukt, niet door de ICNIRP-richtlijnen en 
niet door de fabrikanten gewaarborgd. 
784‘In 2017 keurde de Amerikaanse Federal Drug Administration het eerste gebruik van digitale pillen in de Verenigde Staten 
goed. Digitale pillen bevatten kleine, opneembare sensoren, evenals medicijnen. Eenmaal ingeslikt, wordt de sensor geactiveerd 
in de maag van de patiënt en verzendt deze gegevens naar hun smartphone of andere 
apparaten.’https://www.weforum.org/agenda/2020/06/internet-of-bodies-covid19-recovery-governance-health-data/.  
785‘Alleen al het smartwatch-segment is in 2018 uitgegroeid tot een markt van $ 13 miljard en zal naar verwachting met nog eens 
32% toenemen tot $ 18 miljard in 2021.’Ibidem.  
786‘Slimme tandenborstels en zelfs haarborstels kunnen mensen ook in staat stellen patronen in hun persoonlijke verzorging en 
gedrag te volgen.’Ibidem.  
787https://www.techgirl.nl/loreal-lanceert-een-slimme-haarborstel-maar-willen-we-dat-wel/.  
788https://blog.richardvanhooijdonk.com/nl/top-10-slimme-kledingstukken-welke-hightech-kleding-dragen-we-in-de-toekomst/.  
789‘Slimme brillen hebben oog en oor voor jou. Het is een wearable die je met jouw vinger bedient om jouw favoriete muziek te 
luisteren en inkomende oproepen te beantwoorden. Ze hebben ook een comfortabele pasvorm door hun ergonomische design, 
glazen die zonlicht filteren om goed zicht te houden en andere bijzondere functies die ervoor zorgen dat je dit device op elk 
moment kunt dragen.’https://www.mediamarkt.nl/nl/category/_slimme-brillen-781515.html.  
790https://www.resound.com/nl-nl/hearing-aids/digital.  
791https://www.hoorstudiostrating.nl/horen/hoortoestellen/resound-up-smart-hoortoestel-voor-kinderen/.  
792https://nl.wikipedia.org/wiki/Microchip-implantaat. 
793https://nl.wikipedia.org/wiki/Microchip-implantaat#Tegenwoordig_gebruik.  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-156.html
https://ehtrust.org/fine-print-warnings/
https://www.weforum.org/agenda/2020/06/internet-of-bodies-covid19-recovery-governance-health-data/
https://www.techgirl.nl/loreal-lanceert-een-slimme-haarborstel-maar-willen-we-dat-wel/
https://blog.richardvanhooijdonk.com/nl/top-10-slimme-kledingstukken-welke-hightech-kleding-dragen-we-in-de-toekomst/
https://www.mediamarkt.nl/nl/category/_slimme-brillen-781515.html
https://www.resound.com/nl-nl/hearing-aids/digital
https://www.hoorstudiostrating.nl/horen/hoortoestellen/resound-up-smart-hoortoestel-voor-kinderen/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Microchip-implantaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Microchip-implantaat#Tegenwoordig_gebruik
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chippen, gewoon uit nieuwsgierigheid en omdat het kan796, „intieme technologie‟ die 

digitale RF-EMV in onmiddellijke aanraking brengt met het inwendige van ons lichaam en 

onze lichaamsfuncties en, het laatste voorbeeld, als we – een onvoorstelbare tragiek – 

patiënten met ALS (Amyotrofische Lateraal Sclerose), een dodelijke neurodegeneratieve 

ziekte mogelijk veroorzaakt door blootstelling aan RF-EMV van draadloze technologie (zie 

hoofdstuk VI over een verhoogde oxidatieve stress en het verband met ALS), in onze 

verzorgingstehuizen aan allerlei smart-apparatuur overleveren, totdat de dood erop volgt.  

 

520. De risico‟s van het Internet of Bodies(IoB) zijn niet door de ICNIRP genormeerd, om 

de eenvoudige reden dat hier een aantal eerder genoemde niet door de ICNIRP genormeerde 

risico‟s samenkomt, namelijk:  

 

1) Als de risico‟s van aangetoonde niet-thermische biologische interactie van RF-EMV 

met menselijk weefsel niet door de INCIRP in haar richtlijnen zijn genormeerd, 

uitgaande van op afstand gehouden draadloze apparatuur, dan geldt dat des te meer 

voor het IoB dat deze RF-EMV in onmiddellijke verbinding brengt met het lichaam en 

zelfs met het inwendige van het lichaam en dus met kwetsbare organen. 

 

 

 

Productbeschrijving DePlay 4G KidsWatch 

 

„Zorgen over je kind of benieuwd waar hij/zij uithangt? No 

worries! Met de 4G KidsWatch van DEPLAY hoef jij je vanaf nu 

geen zorgen meer te maken. Door Middel van de accurate GPS-

functie kun je gemakkelijk via onze app je kindje volgen. 

Bovendien heeft de DEPLAY 4G KidsWatch nog een aantal andere 

nuttige functies zoals: hartslagmeter, bloeddrukmeter, 

thermometer, beschikt het over WIFI, een Camera, SOS-knop, en 

kun je er mee bellen en videobellen. Ook is de DEPLAY 4G 

kinderhorloge (spat)waterproof en kan er dus een spatje hebben. 

Al met al de meest complete KidsWatch op de markt!‟797 

 

Figuur 5.12.„Smart‟ KidsWatch zonder enige informatie over de mogelijke gezondheidsrisico‟s  
van RF-EMVverkrijgbaar via bol.com.798 
 

 

2) Het IoT en IoB zijn niet bedoeld voor slechts tijdelijk, kortdurend gebruik. Een 

„smartwatch‟ bijvoorbeeld zal langdurig gedragen worden en eenmaal gechipt raak je 

                                                                                                                                                                        
794http://www.noverichipinside.com/.  
795http://www.miami.com/mld/miamiherald/business/15716824.htm.  
796Peter Joosten is een zogenaamde ‘biohacker’. Zijn reden om een chip te laten implanteren beschrijft hij als volgt: ‘De vraag die 
ik het meeste krijg is wat ik er nu eigenlijk mee kan. Ik moet dan vaak even gniffelen. “Eigenlijk kan ik er nu nog niet zoveel mee. 
Ik kan een slot kopen, waarna ik dat slot zou kunnen open maken met mijn chip. Ik kan mijn telefoon ermee ontgrendelen.” Dat is 
wel grappig, maar niet heel nuttig. Op dit moment staat er alleen mijn contactinformatie op, als een soort digitaal visitekaartje. 
Waarom heb ik het dan gedaan? De reden is simpel. Ik ben een biohacker en wil op dat gebied zoveel mogelijk proberen. Dus ook 
een chip in mijn hand. Ik ben ervan overtuigd dat deze technologie veel groter gaat worden. We staan nog maar aan het 
begin.’https://www.peterjoosten.net/chip-in-lichaam-mens/. 
797https://www.bol.com/nl/nl/p/deplay-4g-kidswatch-smartwatch-kinderen-gps-horloge-kind-gps-tracker-kids-kinderhorloge-
hartslag-bloeddruk-en-thermometer-videobellen-camera-waterproof-zaklamp-incl-4g-simkaart-e-book-
roze/9300000011340142/.  
798 Ibidem.  

http://www.noverichipinside.com/
http://www.miami.com/mld/miamiherald/business/15716824.htm
https://www.peterjoosten.net/chip-in-lichaam-mens/
https://www.bol.com/nl/nl/p/deplay-4g-kidswatch-smartwatch-kinderen-gps-horloge-kind-gps-tracker-kids-kinderhorloge-hartslag-bloeddruk-en-thermometer-videobellen-camera-waterproof-zaklamp-incl-4g-simkaart-e-book-roze/9300000011340142/
https://www.bol.com/nl/nl/p/deplay-4g-kidswatch-smartwatch-kinderen-gps-horloge-kind-gps-tracker-kids-kinderhorloge-hartslag-bloeddruk-en-thermometer-videobellen-camera-waterproof-zaklamp-incl-4g-simkaart-e-book-roze/9300000011340142/
https://www.bol.com/nl/nl/p/deplay-4g-kidswatch-smartwatch-kinderen-gps-horloge-kind-gps-tracker-kids-kinderhorloge-hartslag-bloeddruk-en-thermometer-videobellen-camera-waterproof-zaklamp-incl-4g-simkaart-e-book-roze/9300000011340142/
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de chip waarschijnlijk slechts met moeite kwijt. IoT-netwerken zijn voortdurend en 

voor onbepaalde tijd operationeel. Dit betekent dat uitgegaan moet worden van een 

niet door de ICNIRP genormeerde langdurige en continue blootstelling aan digitaal 

gemoduleerde RF-EMV. 

 
 

 

 
Commentaar van het Environmental 
Health Trust: 

 
„Bedrijven, waaronder Pampers, lanceren 
"slimme high-tech luiers" met sensoren die 
aan luiers zijn bevestigd om nattigheid te 
detecteren en urine te volgen. De sensoren 
werken samen met een Wi-Fi-babyfoon en 
een app waarmee ouders de luiersituatie 
van hun baby kunnen volgen en aangeven 
wanneer de baby moet worden 
verschoond.Ouders moeten op de hoogte 
zijn van veiligheidsoverwegingen tegen 
elektromagnetische blootstelling bij het 
kopen van draadloze technische 
apparaten. De American Academy of 
Pediatrics (AAP) beveelt aan de blootstelling 
van draadloze apparaten te 
verminderen. “Het is geen speelgoed. Ze 
emitteren straling en hoe meer we het van 
het lichaam kunnen weghouden en op 
andere manieren kunnen gebruiken, hoe 
veiliger het zal zijn”, zegt Jennifer A. Lowry, 
MD van de AAP.‟799 

 
 

Figuur 5.13. „Smart‟ high-tech luiers voor babies, op de markt gebracht zonder enige voorlichting aan de 
ouders over de risico‟s van blootstelling aan de straling van digitale RF-EMV.800801 
 
 

3) Als ICNIRP de risico‟s van directe of indirecte schade van blootstelling aan digitale 

RF-EMV voor dragers van medische hulpmiddelen niet heeft genormeerd, dan ligt het 

voor de hand dat vrijwillig gedragen of geïmplanteerde actieve en passieve 

hulpmiddelen vallend onder het Internet of Bodies ook niet onder de ICNIRP-

normering vallen.  

 

4) De elektromagnetische compatibiliteit van al deze apparatuur met blootstelling aan 

digitale RF-EMV en de mogelijk schadelijke interentie-effecten zijn niet door de 

ICNIRP in haar richtlijnen genormeerd. 

 

521. Als de hiervoor genoemde risico‟s niet door de ICNIRP zijn genormeerd, hoe kunnen 

we dan een ongebreideld gebruik van steeds intiemer wordende RF-EMV emitterende 

gebruikersapparatuur verantwoorden tegenover onszelf, tegenover onze kinderen en hoe 

                                                           
799https://ehtrust.org/tell-pampers-wireless-smart-baby-diapers-are-not-safe/.  
800Ibidem.  
801Families die pleiten voor veiligheid van chemische en giftige stoffen hebben een petitie opgesteld waarin ze Pampers vertellen 
dat draadloze luiers niet veilig zijn. https://www.change.org/p/pampers-tell-pampers-wireless-smart-baby-diapers-are-not-safe-
2. 

https://ehtrust.org/tell-pampers-wireless-smart-baby-diapers-are-not-safe/
https://www.change.org/p/pampers-tell-pampers-wireless-smart-baby-diapers-are-not-safe-2
https://www.change.org/p/pampers-tell-pampers-wireless-smart-baby-diapers-are-not-safe-2
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kunnen overheden en verantwoordelijke toezichthouders de enorme risico‟s die hieruit en 

uit de al jarenlang bestaande wetenschappelijke controverse spreken, negeren?  

 

Gezien de reële risico‟s van een verhoogde oxidatieve stress als mogelijk biologisch 

werkingsmechanisme van schade bij blootstelling aan RF-EMV van draadloze 

apparatuur(zie hoofdstuk VI) en de ernstige aandoeningen en ziektes die met een 

verhoogde oxidatieve stress samenhangen en die ook met blootstelling aan RF-EMV 

worden geassocieerd (kanker, neurodegeneratieve ziektes als ALS802 en Alzheimer, 

hartfalen, vroeggeboorten en vruchtbaarheidsproblemen, oog- en gehooraandoeningen 

etcetera), zijn de risico‟s die ten aanzien van de volksgezondheid worden genomen door 

5G uit te rollen ongekend en onvoorstelbaar groot. Met recht spreekt het Directoraat-

Generaal Parlementaire Onderzoeksdiensten (EPRS) van het Europees Parlement in het 

rapport „Health Impact of 5G‟ van een „experiment op de menselijke bevolking in volledige 

onzekerheid over de gevolgen‟.803 

 

522. Overigens beperkt de vraag over de veiligheid van het Internet of Things en het 

Internet of Bodies en zeker ook over het Internet of Medical Things – aangezien mensen 

die van medische zorg afhankelijk zijn al kwetsbaar zijn –zich niet tot de niet-genormeerde 

fysieke gezondheidsrisico‟s, maar gaat, vanwege de vervagende grens tussen mens en 

machine,verder naar de fundamentele vraag wat het betekent om „mens‟ te zijn. Acht jaar 

geleden publiceerde het Rathenau Instituut – in 1986 opgericht door de toenmalige 

regering opgericht om te onderzoeken welke impact technologie heeft op ons leven – al 

het rapport „Intieme technologie. De slag om ons lichaam en gedrag‟ met waarschuwingen die 

tot nu toe niet serieus door overheden zijn opgepakt. In het voorwoord van het rapport 

schrijft directeur mr. drs. J. (Jan) Staman:  

 

„We betreden zo een nieuwe fase in de informatiesamenleving, waarin informatietechnologie (IT) intiem 

van aard wordt. Het Rathenau Instituut spreekt daarom van de intiem-technologische revolutie. (…) 

Omdat ze mensen vaak rechtstreeks en persoonlijk raken, roepen intieme technieken flink wat 

maatschappelijke en ethische vragen op. Deze raken vaak aan fundamentele rechten, zoals recht op 

privacy, verbod op aantasting van de lichamelijke integriteit, recht op een veilige leefomgeving, recht 

op eigendom, en vrijheid van gedachte en geweten. Dergelijke vragen spelen reeds op korte termijn en 

verdienen daarom nu al de volle aandacht in het publieke en politieke debat. 

 

Politiek en bestuur worden daarbij flink uitgedaagd tijdig de morele en juridische kaders te 

ontwikkelen die nodig zijn om deze ontwikkeling in goede banen te leiden. Daarbij kan worden 

voortgebouwd op de ervaring die de afgelopen jaren is opgedaan met de omgang met ethisch gevoelige 

technologie, zoals biomedische technologie en biotechnologie. Omdat IT steeds meer verweven raakt 

met de levens- en gedragswetenschappen, zullen tal van biomedische technieken ook massaal buiten de 

medische praktijk een toepassing vinden. Dat levert vele ethische vragen op en de gevoeligste liggen op 

                                                           
802Amyotrofische Lateraal Sclerose, een dodelijke ziekte.  
803European Parliamentary Research Service / EPRS (2021). Health Impact of 5G. Study: Panel for the Future of Science and 
Technology. Scientific Foresight Unit (STOA) PE 690.012 – July 2021. Pagina VII. 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf
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het vlak van gedragsbeïnvloeding via IT; men spreekt ook wel van persuasieve IT, micro-management 

of social engineering van gedrag.‟804 
 

523. De hier door het Rathenau Instituut naar voren gebrachte maatschappelijke en 

ethische vragen overhoe „smart‟ technologie raakt aan fundamentele mensenrechten, zoals 

recht op privacy, verbod op aantasting van de lichamelijke integriteit, recht op een veilige 

leefomgeving, recht op eigendom, en vrijheid van gedachte en geweten, zijn niet of 

nauwelijks gesteld, terwijl 5G al wel wordt uitgerold. Daarmee wordt, in de woorden van 

het Rathenau-rapport, „onze intieme leefwereld in handen gelegd van machtige partijen‟ en de 

„levensbelangrijke‟ oproep uit dit rapport genegeerd.  

 

„Het is letterlijk van levensbelang om vroegtijdig collectief na te denken over wat voor toekomst we 

willen en wat we in die toekomst niet willen kwijtraken. Als we daar niet in slagen, zal de geschiedenis 

zich herhalen en zullen nieuwe leidende morele principes (te) lang op zich laten wachten. Het ontstaan 

van zulke principes is namelijk een kwestie van intensieve politieke controversen, voorafgegaan door 

bewustwording. Denk aan de ecologische kwestie, die pas meer dan anderhalve eeuw na het begin van 

de industriële revolutie politiek serieus werd genomen. Zullen we wél in staat zijn tijdig op zoek te 

gaan naar gedeelde morele principes om de informatierevolutie op een menswaardige manier politiek 

richting te geven?  

 

Als we dat niet doen, leggen we onze toekomst in handen van de drijvende krachten achter de 

technologieën. De auteurs op de weblog Intieme Technologie onderscheiden er drie: 

Ten eerste:de wetenschappers. Zullen die de verleiding kunnen weerstaan om autonome technologie te 

ontwikkelen, die de mens zal gaan domineren? Wellicht niet. 

Ten tweede: de markt. Wat gebeurt er als we – zoals we nu lijken te doen – de ontwikkeling van intieme 

technologie hoofdzakelijk overlaten aan het daar heersende winstbejag en kortetermijndenken? 

Ten derde: het militaire apparaat en aanverwante instituties.‟805 

 

524. Het Rathenau Instituut waarschuwt voor een „Big Brother-maatschappij‟ door het 

verbreken van het sociale contract van cyberspace door de markt en het militaire apparaat 

(de tweede en derde hier genoemde drijvende krachten).  

 

„In 2011 stelde Tjeerd Andringa in zijn blogpost dat we onbewust allerlei intimiteiten met het 

Amerikaanse militairindustrieel complex delen, en hij verbond daaraan de provocerende conclusie: 

intieme technologie = totalitaire technologie. Nu klokkenluider Edward Snowden heeft onthuld hoe de 

Amerikaanse National Security Agency (NSA) met het computerprogramma PRISM systematisch 

telefoon- en internetgegevens onderschept, klinkt dat opeens veel minder radicaal. De NSA betaalde 

miljoenen aan bedrijven als Google, Microsoft en Yahoo om de juiste informatie te krijgen. Door 

internet op elke mogelijke manier te gebruiken als eenplatform voor spionage hebben de Amerikaanse 

overheid en het bedrijfsleven volgens versleutelspecialist Bruce Schneier het sociale contract van 

cyberspace verbroken. Dat contract houdt simpelweg in dat data van burgers juridisch en ethisch netjes 

beheerst worden – geen Big Brother-maatschappij dus. Kortom, volgens deze (blog) auteurs staan we, 

als burger en politici, niet zelf aan het roer, maar zijn wetenschap, markt en zij die onze veiligheid 

moeten bewaken de machtige partijen die onze intieme leefwereld koloniseren.‟806 

 

                                                           
804Rinie van Est e.a.(2014). Intieme technologie. De slag om ons lichaam en gedrag. Rathenau Instituut. Voorwoord: Jan Staman, 
directeur Rathenau Instituut. Pagina 6 – 7. https://www.rathenau.nl/nl/digitale-samenleving/intieme-technologie. 
805Ibidem, pagna 60 – 61. Cursief: WdJ.  
806Ibidem.  

https://www.rathenau.nl/nl/digitale-samenleving/intieme-technologie
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525. Hoe ver de „intieme technologie‟ volgens het World Economic Forum (WEF, een niet 

democratisch gekozen supranationale organisatie)moet gaan, blijkt uit de omstreden 

boeken van econoom Klaus Schwab, oprichting en voorzitter van het WEF. In zijn 

publicatie „The Great Reset‟ (2020)807 808 schrijft hij (als een vervolg op zijn eerdere boek over 

dit onderwerp) over de Vierde Industriële Revolutie, waarbij alles draait om draadloze 

technologie („Alle bedrijven worden technologie-bedrijven‟809) en waarin het Internet of Bodies 

(IoB) het Internet of Things (IoT) bliksemsnel moet opvolgen. De ambitie die Schwab in 

zijn boek neerlegt is dat er naast een „Macro-reset‟ (een reset van ons conceptuele 

framework, alsook een economische, sociale, geopolitieke, een milieu- en technologische 

reset) en een „Micro-reset‟ (voor industrie en bedrijven) ook een „Individuele reset‟ moet 

komen, waarin we opnieuw definiëren wat het betekent om mens te zijn. Maar, anders 

dan uit de waarschuwingendie uit het rapport van het Rathenau Instituut spreken, stuurt 

Schwab aan op een tomeloos proces van lichamelijke aanpassingen van de mens aan de 

wereld van digitale technologie, het ontwikkelen mens-machine hybrides, van 

transhumanisme en van synthetisch leven. 

 

526. In Schwab‟s eerdere boek „The Fourth Industrial Revolution‟ (2016)810 811, noemt Schwab 

23 fundamentele, meer of minder ingrijpende verschuivingen (shifts). Ik zet ze hier op een 

rij om een indruk te geven van hoe verregaand draadloze technologie volgens het WEF 

ons leven moet gaan bepalen, zonder dat de risico‟s van RF-EMV voor de gezondheid zijn 

geborgd en zonder dat er sprake is – in de woorden van het Rathenau Instituut – van 

„gedeelde morele principes om de informatierevolutie op een menswaardige manier politiek richting 

te geven‟. 

 

„Shift 1. Implanteerbare technologieën (het omslagpunt: De eerste implanteerbare mobiele telefoon die 

commercieel verkrijgbaar is);  

shift 2. Onze digitale aanwezigheid (het omslagpunt: 80% van de mensen met een digitale aanwezigheid 

op het internet);  

shift 3. Visie als de nieuwe interface (het omslagpunt: 10% van de leesbrillen verbonden met het 

internet);  

shift 4. Draagbaar Internet (het omslagpunt: 10% van de mensen draagt kleren die met het internet zijn 

verbonden);  

shift 5. Alomtegenwoordige computers (het omslagpunt: 90% van de bevolking met regelmatige 

toegang tot het internet);  

shift 6. Een supercomputer in je zak (het omslagpunt: 90% van de bevolking gebruikt smart phones);  

shift 7. Opslag voor iedereen (het omslagpunt: 90% van de mensen heeft onbeperkte en gratis (door 

reclame ondersteunde) opslag;  

shift 8. Het internet van en voor dingen (het omslagpunt: 1 biljoen sensoren aangesloten op het internet);  

                                                           
807 Schwab K, Malleret T (2020). About Covid-19. The Great Reset.Forum Publishing.Tedownloaden 
via:http://reparti.free.fr/schwab2020.pdf.  
808Klaus Schwab (2016). The Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum. Cologny/Geneva Switzerland.  
https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Fourth_Industrial_Revolution.pdf. 
809 Dr. Zhou Bowen, voorzitter JD Technology Committee, World Economic Forum partner. 
https://www.weforum.org/agenda/2021/01/how-will-new-technology-shape-the-recovery-in-2021-heres-what-business-
leaders-say/.  
810 Klaus Schwab (2016). The Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum. Cologny/Geneva Switzerland.  
https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Fourth_Industrial_Revolution.pdf.  
811 Gideon van Meijeren (FvD) betrapt Mark Rutte op leugen over boek Klaus Schwab ‘The Great Reset’. 14 juli 2021. 
https://www.youtube.com/watch?v=kiLg2kgTSNQ.  

http://reparti.free.fr/schwab2020.pdf
https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Fourth_Industrial_Revolution.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2021/01/how-will-new-technology-shape-the-recovery-in-2021-heres-what-business-leaders-say/
https://www.weforum.org/agenda/2021/01/how-will-new-technology-shape-the-recovery-in-2021-heres-what-business-leaders-say/
https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Fourth_Industrial_Revolution.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kiLg2kgTSNQ
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shift 9. Het verbonden huis (omslagpunt: Meer dan 50% van het internetverkeer wordt aan huizen 

geleverd voor apparaten en toestellen (niet voor entertainment of communicatie);  

shift 10. Slimme steden (omslagpunt: De eerste stad met meer dan 50.000 inwoners en zonder 

verkeerslichten);  

shift 11. Big Data voor beslissingen (het omslagpunt: De eerste regering die haar volkstelling vervangt 

door big-data bronnen);  

shift 12.Bestuurderloze auto's (het omslagpunt: Bestuurderloze auto's zijn goed voor 10% van alle auto's 

op de Amerikaanse wegen);  

shift 13. Kunstmatige intelligentie en besluitvorming (het omslagpunt: De eerste kunstmatige 

intelligentie (AI) machine in de raad van bestuur van een bedrijf;  

shift 14. AI en witte-boordenbanen (het omslagpunt: 30% van de bedrijfscontroles uitgevoerd door AI);  

shift 15. Robotica en diensten (het omslagpunt: De eerste robotapotheker in de VS);  

shift 16.Bitcoin812 en de Blockchain (het omslagpunt: 10% van het wereldwijde bruto binnenlands 

product (bbp) opgeslagen op blockchain-technologie813; 

shift 17. De delende economie (Het omslagpunt: Wereldwijd meer ritten/reizen via autodelen dan in 

privéauto's);  

shift 18. Overheden en de Blockchain (het omslagpunt: Belasting geïnd voor de eerste keer door een 

overheid via een blockchain);  

shift 19. 3D-printen en productie (het omslagpunt: De eerste 3D-geprinte auto in productie);  

shift 20. 3D Printen en Menselijke Gezondheid (het omslagpunt: De eerste transplantatie van een 3D-

geprinte lever);  

shift 21. 3D-printen en consumentenproducten (het omslagpunt: 5% van de consumentenproducten 

geprint in 3D);  

shift 22. Designwezens (het omslagpunt: De eerste mens wiens genoom direct en opzettelijk is bewerkt, 

is geboren);  

shift 23. Neurotechnologieën (het omslagpunt: De eerste mens met een volledig kunstmatig geheugen 

geïmplanteerd in de hersenen).‟814 

 

527. Over „Shift 23, Neurotechnologieën‟ schrijft Schwab:  

 

„Het omslagpunt: De eerste mens met een volledig kunstmatig geheugen geïmplanteerd in de hersenen.  

 

Er is geen enkel gebied van ons persoonlijk en beroepsleven dat niet gebaat is bij een beter begrip van 

hoe onze hersenen functioneren – zowel op individueel als op collectief niveau. Dit wordt onderstreept 

door het feit dat de afgelopen jaren twee van de meest gefinancierde onderzoeksprogramma's ter 

wereld betrekking hebben op hersenwetenschappen: The Human Brain Project (een project van 1 miljard 

euro over een periode van 10 jaar, gefinancierd door de Europese Commissie) en President Obama's 

Brain Research Through AdvancingInnovativeNeurotechnologies(BRAIN) Initiative. Hoewel deze 

programma's in de eerste plaats gericht zijn op wetenschappelijk en medisch onderzoek, zijn we ook 

getuige van de snelle groei (en invloed) vanneurotechnologieën in niet-medische aspecten van ons leven. 

Neurotechnologie bestaat uit het monitoren van hersenactiviteit en het kijken naar hoe de hersenen 

veranderen en/of interageren met de wereld. In 2015 bijvoorbeeld bieden de draagbaarheid en 

betaalbaarheid van neuro-headsets (die nu al minder kosten dan een spelconsole) ongekende 

                                                           
812Bitcoin is een gedecentraliseerde digitale valuta die in 2008 is uitgevonden, en voor het eerst in 2009 gebruikt werd toen het 
als open source software uitgebracht werd. Bitcoins kunnen voor andere valuta, producten en diensten ingewisseld worden en 
worden veelal op uitwisselingen verhandeld.https://www.ensie.nl/betekenis/bitcoin.  
813 Blockchain is het openbare digitale archief van een cryptonetwerk en bevat vanaf de dag dat hij gemaakt is alle uitwisselingen 
tussen de gebruikers. https://www.ensie.nl/betekenis/blockchain.  
814 Klaus Schwab (2016). The Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum. Cologny/Geneva Switzerland. Samengevat 
van de pagina’s 110 – 156. Vertaling DeepL Translate. 
https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Fourth_Industrial_Revolution.pdf. 

https://www.ensie.nl/betekenis/bitcoin
https://www.ensie.nl/betekenis/blockchain
https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Fourth_Industrial_Revolution.pdf
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mogelijkheden – die waarschijnlijk niet alleen een neuro-revolutie zullen inluiden, maar ook een 

maatschappelijke.‟815 

 

528. Zoals ik in hoofdstuk VI zal laten zien heeft de Commissie EMV van de 

Gezondheidsraad in het rapport „5G en gezondheid‟het risico dat draadloze technologie 

de elektrische activiteit in onze hersenen verandert (de hersengolven die ook bij een EEG 

worden gemeten en die informatie kunnen geven over eventuele hersenbeschadiging), 

aangemerkt als „samenhang waarschijnlijk‟. Met andere woorden, de samenhang tussen 

blootstelling aan RF-EMVvan draadloze technologie en veranderingen in de elektrische 

activiteit in de hersenen dient als waarschijnlijk te worden aanvaard. Volgens de 

Gezondheidsraad is niet duidelijk wat dit betekent voor onze gezondheid (zie verder 

hoofdstuk VI).  

 

529. Zonder duidelijkheid over de risico‟s richt de snel opkomende NeuroTech-industrie 

zich echter zonder enige terughoudendheid op het gebruiken van de hersenactiviteit van 

mensen voor BCI- en BBI-technologie, ofwel Brain Computer- en Brain-to-brain Interface-

technologie. Facebook heeft in 2021 een BCI-bedrijf gekocht en voorspelt een toekomst 

waarin we via onze gedachten met onze apparaten omgaan816. Ook ElonMusk817 wil op 

grote schaal Brain-Computer Interfaces gaan toepassen.818 Dit alles zonder dat de niet-

thermische biologische gezondheidsrisico‟s van digitale RF-EMV zijn geborgd.   

 

530. Inmiddels blijkt aansturing van het brein en „brain-hacking‟ technisch mogelijk. Dat 

wordt zichtbaar gemaakt in figuur 5.14 afkomstig uit een studie van The Rockefeller 

University (Gibbs, 2017), getiteld  „Flipping a switch insidethehead‟819. In dit artikel wordt 

beschreven welke 3 stappen er nodig zijn om de hersenen geschikt te maken voor 

radiobesturing. Opvallend genoeg gebeurt dat via een virus: 

                                                           
815 Schwab K (2016).  The Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum. Pagina 156.  
Vertaling: DeepL Translate. https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0005/3385454/Schwab-
The_Fourth_Industrial_Revolution_Klaus_S.pdf.  
816Ajrawi S, Rao R, Sarkar M (2021). Cybersecurity in Brain-Computer Interfaces: RFID=based design-theoretical framework. 
Informatics in Medicine Unlocked. Volume 22, 2021, 100489. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352914820306407. 
817ElonMusk, een van de rijkste mannen ter wereld, heeft ondanks alle protesten hiertegen sinds eind 2020 1500 5G-satellieten 
om de aarde gebracht. Het is zijn bedoeling dit uit te breiden naar 42.000 satellieten. 
https://www.fiercewireless.com/wireless/musk-says-starlink-satellite-broadband-complements-fiber-5g; Arthur Firstenberg 
(2020). Open letter to Elon Musk & SpaceX.https://stop5ginternational.org/open-letter-to-elon-musk-spacex;  
https://childrenshealthdefense.org/news/what-you-should-know-about-5g-satellites-how-musks-sci-fi-dreams-are-becoming-
our-living-nightmare/; https://ehtrust.org/5g-spacex-satellite-protest-march-19-2021-hawthorne-ca/; The night sky is 
increasingly dystopian. SpaceX satelites are messing up astronomers’ observations. It’s just the beginning. 
https://www.vox.com/science-and-health/2020/1/7/21003272/space-x-starlink-astronomy-light-pollution. 
818 Elon Musk (2019). An integrated Brain-Machine Interface Platform With Thousands of Channels. Journal of Medical Internet 
Research. 21, issue 10 (2019). https://www.jmir.org/2019/10/e16194.  
819 Gibbs WW (2017). Flipping a switch inside the head. The Rockefeller University. Science for the benefit of humanity. 
https://seek.rockefeller.edu/flipping-a-switch-inside-the-head/. Vertaling DeepL Translate.  

https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0005/3385454/Schwab-The_Fourth_Industrial_Revolution_Klaus_S.pdf
https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0005/3385454/Schwab-The_Fourth_Industrial_Revolution_Klaus_S.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352914820306407
https://www.fiercewireless.com/wireless/musk-says-starlink-satellite-broadband-complements-fiber-5g
https://stop5ginternational.org/open-letter-to-elon-musk-spacex
https://childrenshealthdefense.org/news/what-you-should-know-about-5g-satellites-how-musks-sci-fi-dreams-are-becoming-our-living-nightmare/
https://childrenshealthdefense.org/news/what-you-should-know-about-5g-satellites-how-musks-sci-fi-dreams-are-becoming-our-living-nightmare/
https://ehtrust.org/5g-spacex-satellite-protest-march-19-2021-hawthorne-ca/
https://www.vox.com/science-and-health/2020/1/7/21003272/space-x-starlink-astronomy-light-pollution
https://www.jmir.org/2019/10/e16194
https://seek.rockefeller.edu/flipping-a-switch-inside-the-head/
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Figuur 5.14. Radiobesturing van de hersenen is technisch mogelijk.820 

 

 

„ 1. Om het radiogenetica-systeem in neuronen te installeren, rustten de wetenschappers een adenovirus 

uit met de verschillende genen die nodig zijn om het systeem te doen werken. Daarna spoten ze het 

gewijzigde virus op de hersencellen die ze wilden veranderen. 

 

2. Een van de toegevoegde genen produceert TRPV1, een eiwit dat cellen normaal helpt warmte en 

beweging te detecteren. In elk neuron nestelt het TRPV1-eiwit (roze) zich in het buitenste membraan 

van de cel. Net als een deur kan het van vorm veranderen om een ionkanaal te openen of te sluiten. Om 

een knop aan de deur toe te voegen, hechtten de onderzoekers TRPV1 aan een "nanobody" (violet) - een 

ongewoon eenvoudige soort antilichaam dat bij kamelen wordt aangetroffen. 

 

3. Met ijzer gevulde ferritinedeeltjes (groen) dienen als de sensor van het systeem. Om ze in staat te 

stellen zich aan de deurknop van het nanolichaam vast te grijpen, hebben de onderzoekers er een gen 

voor GFP821 aan toegevoegd - een kwalleneiwit dat groen oplicht onder ultraviolet licht. Door het 

                                                           
820 Ibidem.  
821 GFP: Green Fluorescent Protein (Groen fluorescerend eiwit)is een fluorescent eiwit dat voor het eerst in 1962 bij de kwal 
Aequorea victoria werd ontdekt.https://nl.wikipedia.org/wiki/Groen_fluorescent_prote%C3%AFne.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Groen_fluorescent_prote%C3%AFne
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ontwerp blijven het nanobody en het GFP stevig aan elkaar kleven. Het systeem is nu met elkaar 

verbonden. Bij blootstelling aan sterke radiogolven of magnetische velden gaan de ferritïnedeeltjes 

wiebelen, gaat het ionkanaal open en stromen calciumionen (rood) naar binnen om de cel te 

activeren..‟822 

 

531. Het mag duidelijk zijn dat de ICNIRP-richtlijnen op geen enkele wijze toereikend om ons 

tegen de gevaren van de hiervoor beschreven technologische ontwikkelingen te 

beschermen. Niet ten aanzien van niet-thermische biologische effecten van RF-EMV, die 

toch al niet door de richtlijnen zijn geborgd. En evenmin ten aanzien van de gevaren van 

een verregaande schending van de fysieke en geestelijke integriteit.  

 

„Om regisseur te worden van onze eigen technologische evolutie is het namelijk nodig dat politici, 

bestuurders, juristen, wetenschappers, futurologen, filosofen en ethici die trend doordenken. Maar 

vooral is de betrokkenheid nodig van eigenwijze burgers die het recht willen behouden ook in de 

toekomst nog eigenwijs te zijn. Dit essay poogt daarom eigenwijze burgers te stimuleren na te denken 

over de toekomst van – niets minder dan – ons mens-zijn.‟823 

 

532. Uiteraard is de betrokkenheid van „eigenwijze burgers‟ alleen mogelijk als hun stem 

gehoord wordt en serieus wordt genomen. Inmiddels staat niet alleen onze fysieke, maar 

ook onze geestelijke gezondheid en integriteit op het spel. Dat deze risico‟s niet door de 

ICNIRP zijn genormeerd en er geen enkele andere richtlijn bestaat die wel voor 

bescherming moet zorgen, vraagt onmiddellijke aandacht en ingrijpen.  

 

V.XI. NIET-GENORMEERDE RISICO‟S VRAGEN OP GROND VANNIEUWE 

OMGEVINGSWET OM LOKALE TOEPASSING VOORZORGBEGINSEL  

533. De noodzaak om de onder V.X. beschreven risico‟s, overeenkomstig de zeer beperkte 

uitgangspunten waarop de grenswaarden van de ICNIRP zijn gebaseerd, als niet-

genormeerd te (h)erkennen, is evenredig aan de noodzaak om op het voorzorgbeginsel terug 

te vallen, daar waar sprake is van onzekere, omstreden en plausibele risico‟s (zie 

hoofdstuk II). Ik kom hiermee op de nieuwe Omgevingswet en de wettelijke en morele 

noodzaak om ten aanzien van niet-genormeerde risico‟slokaal voorzorg toe te passen. Juist 

ook omdat de gevolgen van deze niet-genormeerde risico‟s zich in de eerste plaats lokaal 

openbaren. Burgers zien het immers als eerste als er iets mis is met de samenleving, het 

welzijn van (mede)mens of methet milieu.  

 

534. In het „Besluit kwaliteit van de leefomgeving‟824 dat in 2018 werd vastgesteld, wordt in de 

„Nota van toelichting‟ onder „Toepassing van voorzorg met het oog op gezondheid‟de volgende 

toelichting gegeven op artikel 3.3 van de op handen zijnde Omgevingswet825: 

                                                           
822Gibbs WW (2017). Flipping a switch inside the head. The Rockefeller University. Science for the benefit of humanity. 
https://seek.rockefeller.edu/flipping-a-switch-inside-the-head/. 
823 Rinie van Est et al.(2014). Intieme technologie. De slag om ons lichaam en gedrag. Rathenau Instituut. Voorwoord … 
https://www.rathenau.nl/nl/digitale-samenleving/intieme-technologie.  
824 Besluit van 3 juli 2018, houdende regels over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de uitoefening van taken en 
bevoegdheden. Besluit kwaliteit leefomgeving. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-292.html.  

https://seek.rockefeller.edu/flipping-a-switch-inside-the-head/
https://www.rathenau.nl/nl/digitale-samenleving/intieme-technologie
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-292.html


Verweerschrift W.J. de Jong - RvS 202100651/1/R4 

226 / 465 
 

„Op grond van artikel 3.3 van de wet wordt in een omgevingsvisie onder meer rekening gehouden met 

het voorzorgbeginsel. Het voorzorgsbeginsel houdt in dat de overheid maatregelen kan nemen alser 

gegronde redenen zijn om te vrezen dat activiteiten negatieve gevolgen kunnen hebben, maar de beschikbare 

wetenschappelijke gegevens nog geen uitvoerige risico-evaluatie mogelijk maken. Deze paragraaf is 

alleen gericht op de beslisruimte van het bevoegd gezag om in het kader van voorzorg maatregelen te 

nemen. In paragraaf 16.3.2 wordt aangegeven hoe het voorzorgbeginsel is meegewogen in EU-

richtlijnen en in dit besluit.‟826 

 

535. De beslisruimte die in de nieuwe Omgevingswet aan het bevoegd gezag wordt 

gelaten, richt zich dus op de mogelijkheid tot voorzorg, daar waar sprake is van plausibele 

risico‟s. Dit is conform het standpunt van zowel de Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid (WRR)827 als van de Gezondheidsraad828.829 

 

536. Paragraaf 16.3.2.830, waarnaar het „Besluit kwaliteit van de leefomgeving‟ verwijst, betreft 

de vier beginselen uit het milieubeleid van de Europese Unie (zoals vastgelegd in artikel 

191 VWEU831), met naast het voorzorgbeginsel ook het beginsel van preventief handelen, 

het beginsel dat milieubelastingen bij voorrang aan de bron dienen te worden bestreden 

en het beginsel dat de vervuiler betaalt.  

 

„Artikel 3.3 van de wet schrijft voor dat bestuursorganen de vier beginselen betrekken bij 

totstandkoming van beleid en artikel 23.6832 van de wet schrijft voor dat het Rijk toelicht hoe deze 

beginselen betrokken zijn bij de regelgeving. In beide gevallen hebben de beginselen het karakter van 

een richtsnoer en heeft de uitleg ervan door het betrokken bestuursorgaan een dynamisch karakter. De 

milieubeginselen vormen dus geen rechtsregel waar het bestuursorgaan aan gebonden is, maar dragen 

samen met de algemene rechtsbeginselen zoals redelijkheid en billijkheid, het gelijkheidsbeginsel en het 

zorgvuldigheidsbeginsel bij aan de kwaliteit van beleid en regelgeving. Op deze wijze dragen de 

beginselen bij aan het vinden van een goede balans tussen bescherming en benutting van de fysieke 

leefomgeving.‟833 

 

                                                                                                                                                                        
825Artikel 3.3. Ow. In een omgevingsvisie wordt rekening gehouden met het voorzorgsbeginsel, het beginsel van preventief 
handelen, het beginsel dat milieuaantastingen bij voorrang aan de bron dienen te worden bestreden en het beginsel dat de 
vervuiler betaalt. 
826 Besluit van 3 juli 2018, houdende regels over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de uitoefening van taken en 
bevoegdheden. Besluit kwaliteit leefomgeving. Pagina 249. Cursief: WdJ.  
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-292.html. 
827‘ Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2008). Onzekere veiligheid. Verantwoordelijkheden rond fysieke 
veiligheid, pagina 121.Voor PDF: https://www.wrr.nl/onderwerpen/onzekere-veiligheid. 
828 Gezondheidsraad (2008). Voorzorg met rede. Pagina 17.  
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2008/09/26/voorzorg-met-rede. 
829 Helaas kunnen we uit mijn betoog onder V.VII. afleiden dat er ten aanzien van draadloze technologie van onvermogen of zelfs 
onwil sprake is als het gaat om een gedegen risico-evaluatie, zoals op grond van het Nederlandse Beoordelingskader Gezondheid 
en Milieu ten aanzien van RF-EMV dringend gewenst en noodzakelijk is.  
830 Besluit van 3 juli 2018, houdende regels over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de uitoefening van taken en 
bevoegdheden. Besluit kwaliteit leefomgeving. Pagina 508 – 510.. Cursief: WdJ.https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-
2018-292.html. 
831 Artikel 191 VWEU. https://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-werking-van-de-europese-unie-rome-25-03-1957/artikel191.  
832Artikel 23.6 (doorwerking beginselen): Bij een algemene maatregel van bestuur waarop artikel 23.5 van toepassing is, wordt in 
de nota van toelichting gemotiveerd op welke wijze rekening is gehouden met het voorzorgsbeginsel, het beginsel van 
preventief handelen, het beginsel dat milieuaantastingen bij voorrang aan de bron dienen te worden bestreden en het beginsel 
dat de vervuiler betaalt. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-156.html.  
833 Besluit van 3 juli 2018, houdende regels over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de uitoefening van taken en 
bevoegdheden. Besluit kwaliteit leefomgeving. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-292.html. Pagina 249. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-292.html
https://www.wrr.nl/onderwerpen/onzekere-veiligheid
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2008/09/26/voorzorg-met-rede
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-292.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-292.html
https://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-werking-van-de-europese-unie-rome-25-03-1957/artikel191
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-156.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-292.html
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537. Dat de milieubeginselen geen rechtsregel zouden vormen is onjuist. Deze beginselen 

zijn immers in het primaire EU-recht vastgelegd. Het noodzakelijk „dynamische karakter‟ 

van de belangenafweging mag niet oneigenlijk worden gebruikt om „een hoog niveau van 

bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu‟, zoals vastgelegd in het EU-recht, te 

ondergraven ter „benutting van de fysieke leefomgeving‟.  

 

538. Op grond van de wetenschappelijke controverse en het risico van een verhoogde 

oxidatieve stress, die blijkt uit het rapport „5G en gezondheid‟ van de Gezondheidsraad 

(zie hoofdstuk VI) en die in de wetenschappelijk literatuur in verband wordt gebracht met 

alle in het Gezondheidsraad-rapport ook met blootstelling aan RF-EMV geassocieerde 

aandoeningen en ziekten, zijn er „gegronde redenen om te vrezen dat activiteiten (met betrekking 

tot draadloze netwerken, WdJ) negatieve gevolgen kunnen hebben‟. Een verhoogde oxidatieve 

stress kan immers kanker, neurodegeneratieve ziekten zoals Alzheimer en ALS, hartfalen, 

vruchtbaarheidsproblemen, vroeggeboorte, oog- en gehoorproblemen,etcetera 

veroorzaken.  

 

Ondanks deze risico‟s worden de wetenschappelijke onzekerheden rond 

elektromagnetische velden slechts zijdelings in het „Besluit kwaliteit van de leefomgeving‟ 

genoemd. 

 

„In de praktijk kunnen er nieuwe ontwikkelingen zijn die mogelijk wezenlijke risico‟s kunnen hebben 

voor de gezondheid, zonder dat die risico‟s en de omvang ervan wetenschappelijk goed kunnen 

worden onderbouwd. Dit speelt al jaren bij elektromagnetische velden, maar ook bij bijvoorbeeld bepaalde 

zoönosen (ziekten die van dier op mens worden overgedragen) en bij de introductie van nieuwe stoffen. 

Bij het opstellen en ontwikkelen van normen (instructieregels/ omgevingswaarden) is al op EU- of 

rijksniveau rekening gehouden met voorzorg. In deze passage wordt hier alleen gedoeld op niet-

genormeerde risico‟s; het gaat dus niet om risico‟s van blootstelling onder de norm (zoals onder de 

omgevingswaarde), waarop eerder in deze paragraaf is ingegaan (cumulatie).‟834 

 

539. Hoewel in het besluit dus wordt erkend dat er sprake is van wetenschappelijke 

onzekerheid rond elektromagnetische velden en dat nieuwe ontwikkelingen „mogelijk 

wezenlijke risico‟s kunnen hebben voor de gezondheid‟ vinden we in de hier aangehaalde 

paragraaf impliciet ook de veiligheidsclaim ICNIRP-limieten terug, als zijnde 

genormeerde risico‟s waar op EU- of rijksniveau al rekening gehouden zou zijn met 

voorzorg835. Ik heb echter uitgebreid laten zien dat de hier genoemde voorzorg 

(reductiefactor 50, zie V.V) in wetenschappelijk opzicht al decennialang omstreden is en 

dus deel uitmaakt van de controverse die om een voorzorgsbenadering vraagt gebaseerd op 

niet-controversiële uitgangspunten.  

 

                                                           
834Besluit van 3 juli 2018, houdende regels over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de uitoefening van taken en 
bevoegdheden. Besluit kwaliteit leefomgeving. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-292.html.Pagina 249. 
835 De hier genoemde voorzorg met betrekking tot blootstelling aan RF-EMV is de reductiefactor 50 gebaseerd op 
blootstellingslimieten (ICNIRP) die uitsluitend uitgaan van thermische effecten. Gezien de omstredenheid van de ICNIRP-
limieten, is het onjuist op diezelfde limieten voorzorg te baseren. Bovendien worden hier de niet-thermische biologische 
effecten buiten beschouwing gelaten, zowel binnen de ICNIRP-grenswaarden, als ten aanzien van de daarop toegepaste 
reductiefactor (bedoeld als voorzorg).  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-292.html
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540. Zoals herhaaldelijk vastgesteld geven de ICNIRP-blootstellingslimieten grenswaarden 

aan die uitgaan van uitsluitend aangetoonde thermische korte termijneffecten van RF-

EMV. Strikt genomen betekent dit dus dat wetenschappelijk aangetoonde niet-thermische, 

biologische effecten niet zijn genormeerd en dat deze, om gezondheidsbescherming in het 

omgevingsbeleid te waarborgen, dus ondergebracht moeten worden onder de „onzekere en 

niet-genormeerde risico‟s‟,  die „mogelijk wezenlijke risico‟s kunnen hebben voor de gezondheid‟en 

die in de nieuwe Omgevingswet dus onder het voorzorgbeginsel vallen dat lokaal moet 

worden toegepast. 

 

541. Hetzelfde geldt voor de overige risico‟s, zoals onder V.X. beschreven, die buiten de 

ICNIRP-normering vallen en die – nogmaals – aantonen dat een veiligheidsclaim 

gebaseerd op de ICNIRP-limieten ondeugdelijk en zelfs gevaarlijk is. Ik zet deze niet-

genormeerde risico‟s hieronder op een rij: 

 

1) De gezondheidsrisico‟s van niet-thermische biologische interactie van RF-EMV 

met menselijke en dierlijke weefsels. 

2) De gezondheidsrisico‟s van lange termijneffecten en van continue blootstelling 

aan RF-EMV. 

3) De langetermijn risico‟s van blootstelling aan RF-EMV voor burgers met EHS 

(voorheen „microwave ziekte‟ of „microwave syndroom‟ genoemd). 

4) De risico‟s van onmeetbare blootstellingen aan adaptieve (Massive MIMO) 

antennes (hier, omdat ze onvoorspelbaar zijn en op toeval berusten, 

„blootstellingen per accidens‟ genoemd).  

5) De risico‟s van directe en indirecte schade van RF-EMV voor dragers van 

medische hulpmiddelen, zowel actieve (zoals pacemakers) als passieve 

hulpmiddelen (zoals metalen implantaten).  

6) De risico‟s van problemen met elektromagnetische compatibiliteit en interferentie-

effecten tussen RF-EMV en elektrische apparaten in het algemeen en de mogelijk 

schadelijke gevolgen voor de gezondheid.  

7) De risico‟s van blootstelling aan RF-EMV van niet-menselijke gewervelde dieren, 

ongewervelde dieren, planten, schimmels en andere organismen die deel vormen 

van ons natuurlijk leefmilieu.  

8) De risico‟s van RF-EMV gebruikt bij „intieme technologie‟ zoals het geval is bij het 

Internet of Bodies (IoB).  

 

542. Elke op de ICNIRP-limieten gebaseerde veiligheidsclaim is in strijd met deze niet door 

de ICNIRP genormeerde risico‟s, gezondheids- en milieurisico‟s die, zeker ook gezien de 

grootschaligheid van de blootstellingen aan draadloze technologieën en de daarbij 

gebruikte RF-EMV, niet mogen worden genegeerd en die in de vorm van 

voorzorgmaatregelen onmiddellijke aandacht moeten krijgen in het omgevingsbeleid, 

zowel nationaal als lokaal.  
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V.XII. GEEN EIGEN LITERATUUR- EN EVALUATIE-ONDERZOEK DOOR ICNIRP BIJ 

OPSTELLEN RICHTLIJNEN 2020 

543. In overweging 36, pagina 9, van het hoger beroepschrift van KPN stelt KPN dat de 

ICNIRP regelmatig „de stand van de wetenschap op het gebied van elektromagnetische velden en 

gezondheid‟ beoordeelt. Hieraan voegt KPN in overweging 37 toe: 

 

„In 2020 zijn de ICNIRP-Iimieten nog bevestigd en gepreciseerd op basis van de actuele stand van de 

wetenschap.‟836 

 

Zowel de stelling dat de ICNIRP regelmatig de stand van de wetenschap beoordeelt, als 

de stelling dat de nieuwe ICNIRP-blootstellingslimieten gebaseerd zijn op „de actuele stand 

van de wetenschap‟zijn niet onderbouwd en onjuist.  

 

544. Ook de gemeente vaart,zonder enige deugdelijke bewijsvoering, blind op de ICNIRP-

richtlijnen en concludeert dat „er geen wetenschappelijke basis is voor de veronderstelling dat 

onder de blootstellingslimieten gezondheidsschade optreedt.‟837 
 

„Hierbij is alle beschikbare (wetenschappelijke) literatuur door de ICNIRP beoordeeld, waaronder ook 

de onderzoeken naar lange termijn effecten.‟838 
 

545. De uitspraak dat „alle beschikbare (wetenschappelijke) literatuur door de ICNIRP (is) 

beoordeeld, waaronder ook de onderzoeken naar lange termijn effecten‟ is opnieuw een duidelijk 

voorbeeld van een „concluderende onverklaarde verklaring‟, waarbij onderbouwing 

ontbreekt en die bovendien onjuist is. Sterker nog, de door de ICNIRP beoordeelde 

literatuur komt op geen enkele wijze zelfs maar in de buurt van de grote hoeveelheid beschikbare 

wetenschappelijke informatie.839 

 

546. Er zijn verschillende recente studies gepubliceerd die aantonen hoe de ICNIRP in haar 

nieuwe richtlijnen uit 2020 wetenschappelijk bewijs van schade defactualiseert. De eerder 

genoemde onderzoeksgroep onder leiding van oncoloog dr. Lennart Hardell (2021) laat 

zien dat de ICNIRP in het kader van de nieuwe richtlijnen zelf geen literatuur- en 

evaluatieonderzoekheeft gedaan. De nieuwe ICNIRP-richtlijnen blijken uitsluitend 

gebaseerd te zijn op vijf documenten die nooit collegiaal zijn getoetst (geen peer review) 

en die evenmin in een wetenschappelijk tijdschrift zijn gepubliceerd. Het betreft: (1) een 

nooit definitief gepubliceerd ontwerp van het WHO EMF-Project840 uit 2014841, (2) het 

                                                           
836Hoger beroepschrift KPN, 1 maart 2021, overweging 37, pagina 9. Uw ref. 202100651I1IR4. Cursief: WdJ.  
837 Hogerberoepschrift gemeente, 24 februari 2021, uw kenmerk 2021100651/1/R4, pagina 5.  
838 Ibidem.   
839 Raadpleging van de lijst met referenties leerde mij bijvoorbeeld dat van de 164 referenties 93 referenties verwijzen naar 
wetenschappelijke studies en adviesrapporten die ouder zijn dan 10 jaar. International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection. Guidelines for limiting exposure to electromagnetic fields (100 kHz to 300 GHz). Health Phys 118 (2020): 483-524. 
https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdf. 
Pagina 501 - 502. 
840https://www.who.int/initiatives/the-international-emf-project.  
841 Het laatste voortgangsrapport van dit ontwerp is uit 2015. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/radiation-
international-emf-project-reports/emf-iac-2015-progress-report.pdf?sfvrsn=e74f20af_2. 

https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdf
https://www.who.int/initiatives/the-international-emf-project
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/radiation-international-emf-project-reports/emf-iac-2015-progress-report.pdf?sfvrsn=e74f20af_2
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/radiation-international-emf-project-reports/emf-iac-2015-progress-report.pdf?sfvrsn=e74f20af_2
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SCENIHR-verslag van de EU uit 2015 en (3 – 5) de Zweedse SSM-verslagen uit 2015, 2016 

en 2018. 

 

547. Over de totstandkoming van het WHO EMF-Project en de verstrengeling van dit 

project met de ICNIRP en de industrie, heb ik uitgebreid geschreven in mijn beroepschrift. 

Dit is niet weersproken of weerlegd door appellanten. De SCENIHR (ScientificCommittee 

on Emerging and Newly Identified Health Risks) is door de Europese Commissie in het 

leven geroepen om advies uit te brengen „over opkomende of nieuw geïdentificeerde 

gezondheids- en milieurisico's en over brede, complexe of multidisciplinaire kwesties die een 

alomvattende beoordeling van de risico's voor de veiligheid van de consument of de volksgezondheid 

vereisen‟842.Het SSM (Swedish Radiation Safety Authority) 843 rapporteert aan het Zweedse 

Ministerie van Milieu en heeft mandaat van de Zweedse Regering op het gebied van o.a. 

stralingsbescherming. 

 

548. Onder V.XV zal ik laten zien dat er een „kartel‟ is gevormd tussen de ICNIRP en deze 

organisaties, waardoor ze niet onafhankelijk van elkaar kunnen worden beschouwd. 

Hetzelfde geldt voor de door de INCIRP gebruikte documenten.  

 

„Er zij op gewezen dat geen van deze vijf evaluaties na collegiale toetsing in een wetenschappelijk 

tijdschrift is gepubliceerd. Vanuit de wetenschappelijke gemeenschap is kritiek geuit op verschillende 

van deze evaluaties, maar deze is genegeerd. Bovendien hebben deze oudere documenten geen 

betrekking op het meest recente onderzoek. In het onderstaande wordt commentaar gegeven op deze 

drie evaluaties, aangezien de ICNIRP 2020 gebaseerd is op deze oudere evaluaties zonder zelf een nieuwe 

en verdere evaluatie uit te voeren.‟ 844 

 

549. Hardell et al. spreken dus de niet onderbouwde verklaringen van appellanten tegen, 

dat de ICNIRP zich baseert op de laatste stand van de wetenschap en „alle beschikbare 

(wetenschappelijke) literatuur beoordeelt‟. Dat er geen sprake is van eenbeoordeling van de 

laatste stand van de wetenschap blijkt des te meer als we de kritiek van Hardell et al. 

(2021) op de vijf door de ICNIRP als basis voor haar nieuwe richtlijnen gekozen 

documenten nader bekijken.  

 

550. In de eerste plaats het WHO-concept uit 2014:  

 

„In totaal hebben 47 NGO's op 15 december 2014 ook een kritische verklaring ingediend over het WHO-

concept. Het WHO-concept werd bekritiseerd vanwege de afwezigheid van pluralisme onder de 

geselecteerde experts, op vooringenomen rapportage van wetenschappelijke resultaten en op de 

“promiscuïteit tussen de WHO en ICNIRP]845.‟846 

                                                           
842https://ec.europa.eu/health/scientific-committees/former-scientific-committees/scientific-committee-emerging-and-newly-
identified-health-risks-scenihr_nl.  
843https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/en/about-the-authority/.  
844Hardell L, Nilsson M, Koppel T, Carlberg M (2021). Aspects on the International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection (ICNIRP) 2020-guidelines on radiofrequency radiation. J Cancer Sci Clin Ther 2021; 5 (2) 250 – 
285.https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-
icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf. Pagina 255 – 256. Vertalngcitaat: WdJ. 
845European coördination of organizations for an EMF exposure regulation which truly protects public health. (Europese 
coördinatie van organisaties voor een EMV-blootstellingsverordening die de volksgezondheid echt beschermt.) Het 

https://ec.europa.eu/health/scientific-committees/former-scientific-committees/scientific-committee-emerging-and-newly-identified-health-risks-scenihr_nl
https://ec.europa.eu/health/scientific-committees/former-scientific-committees/scientific-committee-emerging-and-newly-identified-health-risks-scenihr_nl
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/en/about-the-authority/
https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf
https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf
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„In 2016 zei Emilie van Deventer847 op een seminar bij SodM in Stockholm dat ze 700 reacties op het 

concept hadden ontvangen, inclusief verwijzingen naar "ten minste 300 papers die we hadden gemist". 

 

Het is onduidelijk hoe de WHO op de kritiek heeft gereageerd. De monografie is nog niet af. In plaats 

daarvan heeft de WHO opgeroepen tot een nieuwe systematische review van dit onderwerp. 

 

Opgemerkt moet worden dat de WHO in 2014 de volgende verklaring heeft afgegeven: “DIT IS EEN 

ONTWERPDOCUMENT VOOR OPENBARE RAADPLEGING. GELIEVE NIET TE CITEREN OF TE 

VERWIJZEN.” Toch is dit concept van de WHO-monografie uit 2014, uitgegeven door een groep die 

wordt gedomineerd door ICNIRP-leden, gebruikt als basis voor de ICNIRP-richtlijnen 2020.‟848849 

 

(Naar aanleiding van deze draft schreef drs. Vera Verhagen een uitgebreide „Review van 

een review‟, die ik onder VI.VIII. zal bespreken.) 

 

551. Ten tweede, het SCENIHR-rapport uit 2015. Ook dit document werd uitgebreid door 

internationale wetenschappers op het gebied van EMV en gezondheid bekritiseerd. 

„De conclusie dat er geen risico's op hersentumoren zijn door RF-straling was gebaseerd op 

verschillende onderzoeken met methodologische tekortkomingen die leidden tot onderschatte risico's, 

bijvoorbeeld de Deense cohortstudie, de Britse Benson-studie en de Cefalo-studie (…). Joachim Schüz, 

die lid was van de SCENIHR 2015-werkgroep die “SCENIHR 2015” opstelde, was ook co-auteur van 

deze drie onderzoeken.‟ 850 

 

„Er zijn in totaal 186 kritische opmerkingen bij de EU ingediend door verschillende personen en 

organisaties851. Met minder dan 30 procent van deze opmerkingen werd rekening gehouden, wat enkele 

kleine verduidelijkingen in detekst opleverde, maar zonder wijzigingen van de belangrijkste conclusies 

van de SCENIHR. (…).‟852 

552. Tenslotte de rapporten van de Zweedse SSM uit 2015, 2016 en 2018853. Het SSM-

rapport uit 2018, een jaarverslag, vatte de onderzoeken van 2015 – 2017 samen. Opvallend 

is de conclusie die getrokken wordt na vaststelling van aangetoonde oxidatieve 

                                                                                                                                                                        
belangenconflictenschandaal herhaalt zich in de WHO: Europese burgerorganisaties brengen belangenconflicten aan het licht 
tussen de WHO-expertgroep op het gebied van gezondheid en radiofrequentie en telecommunicatie- of 
elektriciteitsbedrijven. Online beschikbaar:http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Plataforma-
Estatal/notasprensa/European.coordination.press.release-february-2017.pdf. 
846Hardell L, Nilsson M, Koppel T, Carlberg M (2021). Aspects on the International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection (ICNIRP) 2020-guidelines on radiofrequency radiation. J Cancer SciClinTher 2021; 5 (2) 250 – 285. Pagina 257. Vertaling 
citaat: WdJ.  
847Emilie van Deventer is de teamleider van het Radiation Program bij de WHO en is verantwoordelijk voor het WHO 
International EMF Project. Van Deventer is ingenieur en voordat ze bij de WHO kwam werken, was ze professor in Electricaland 
Computer Engineering aan de Universiteit van Toronto, Canada.https://www.itu.int/en/ITU-
T/climatechange/symposia/201604/Pages/Bios/VAN-DEVENTER-Emilie.aspx.  
848Hardell L, Nilsson M, Koppel T, Carlberg M (2021). Aspects on the International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection (ICNIRP) 2020-guidelines on radiofrequency radiation. J Cancer Sci Clin Ther 2021; 5 (2) 250 – 
285.https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-
icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf. Pagina 257. 
849 Drs. Vera Verhagen deed een uitgebreid onderzoek naar de inhoud van deze WHO-draft 2014,die ook een belangrijke basis 
vormde voor het rapport ‘5G en gezondheid’ van de Gezondheidsraad.  
850Hardell L, Nilsson M, Koppel T, Carlberg M (2021). Aspects on the International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection (ICNIRP) 2020-guidelines on radiofrequency radiation. J Cancer Sci Clin Ther 2021; 5 (2) 250 – 285. Pagina 259. 
851 European Commission: Results of the public consultation on SCENIHR's preliminary opinion on potential health effects of 
exposure to electromagnetic fields (EMF). https://ec.europa.eu/health/system/files/2016-11/followup_cons_emf_en_0.pdf.  
852 Ibidem. 
853 Ibidem, pagina 262 – 264.  

https://textfancy.com/
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Plataforma-Estatal/notasprensa/European.coordination.press.release-february-2017.pdf
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Plataforma-Estatal/notasprensa/European.coordination.press.release-february-2017.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-T/climatechange/symposia/201604/Pages/Bios/VAN-DEVENTER-Emilie.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/climatechange/symposia/201604/Pages/Bios/VAN-DEVENTER-Emilie.aspx
https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf
https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf
https://ec.europa.eu/health/system/files/2016-11/followup_cons_emf_en_0.pdf
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stresseffecten. 

 

„Dit jaarverslag was het twaalfde in deze reeks en omvatte onderzoeken die zijn gepubliceerd van 

oktober 2015 tot en met maart 2017. Oxidatieve stresseffecten onder de ICNIRP-limieten werden 

besproken, maar de relevantie voor de menselijke “directe gezondheidseffecten” werd als “onduidelijk” 

beschouwd. De conclusie luidde: "Er zijn geen nieuwe gezondheidsrisico's vastgesteld."854.‟855 

 

„Het is duidelijk dat de SSM-expertgroep geen degelijke en objectieve wetenschappelijke evaluatie heeft 

gemaakt van de gezondheidsrisico's van blootstelling aan RF-straling. We merken op dat SSM in april 

2020 een nieuw rapport van de SSM-expertgroep heeft gepubliceerd met de conclusie: "De resultaten 

van de onderzoeksbeoordeling geven geen reden om referentieniveaus [ICNIRP's] of aanbevelingen in 

het veld te wijzigen". Van de tien leden in de wetenschappelijke groep waren er vijf huidige of 

voormalige leden van ICNIRP856.‟857 
 

553. Het negeren van de risico‟s van oxidatieve stress onder de ICNIRP-

blootstellingslimieten, kan grote gevolgen hebben voor de gehele volksgezondheid. Zoals 

ik in hoofdstuk VI zal laten zien, kunnen namelijk alle met RF-EMV geassocieerde 

aandoeningen en ziekten ook in verband gebracht worden met een verhoogde oxidatieve 

stress, wat de conclusie in het SSM-jaarverslagdat er geen nieuwe gezondheidsrisico‟s zijn 

vastgesteld, niet alleen dubieus, maar uiterst zorgwekkend maakt. In plaats van deze 

conclusie van de SSM in haar nieuwe richtlijnen over te nemen, had de ICNIRP zich met 

het oog op gezondheidsbescherming tenminste de moeite moeten getroosten om te 

proberen de onduidelijkheid te verhelderen en meer zicht te krijgen op wat aangetoonde 

oxidatieve stresseffecten bij dieren voor de mens zouden kunnen betekenen (zie hoofdstuk 

VI). In plaats daarvan schrijft de ICNIRP over oxidatieve stress en oxidatieve stress-

gerelateerde processen dat er „enkele meldingen‟ zijn, „van morfologische veranderingen in 

cellen, maar dat deze niet (zijn) geverifieerd, en hun relevantie voor de gezondheid is ook niet 

aangetoond.‟858 

 

Deze uitspraak is niet onderbouwd en in strijd met replicatieonderzoekendie al ten tijde 

van het grootschalige Europese Reflex-onderzoek, lopende van 1999 - 2004859(zie 

                                                           
854 Swedish Radiation Safety Authority 2018:09. Recent Research on EMF and Health Risk: Twelfth Report from SSM’s Scientific 
Council on Electromagnetic Fields, 2017.https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/en/publications/reports/radiation-
protection/2018/201809/. Voor PDF: 
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/f34de8333acd4ac2b22a9b072d9b33f9/201809-recent-research-on-
emf-and-health-risk.  
855Hardell L, Nilsson M, Koppel T, Carlberg M (2021). Aspects on the International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection (ICNIRP) 2020-guidelines on radiofrequency radiation. J Cancer Sci Clin Ther 2021; 5 (2) 250 – 
285.https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-
icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf.Pagina 264.  
856 Swedish Radiation Safety Authority: Recent research on EMF and health risk - Fourteenth report from SSM’s Scientific Council 
on Electromagnetic Fields, 2019. https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/publikationer/rapporter/stralskydd/2020/202004/. 
Voor PDF:  https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/47542ee6308b4c76b1d25ae0adceca15/2020-04-recent-
research-on-emf-and-health-risk---fourteenth-report-from-ssms-scientific-council-on-electromagnetic-fields-2019.pdf.  
857Hardell L, Nilsson M, Koppel T, Carlberg M (2021). Aspects on the International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection (ICNIRP) 2020-guidelines on radiofrequency radiation. J Cancer Sci Clin Ther 2021; 5 (2) 250 – 285.Pagina 264.  
858International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Guidelines for limiting exposure to electromagnetic fields (100 
kHz to 300 GHz). Health Phys 118 (2020): 483-524. Pagina 519. Vertaling: DeepL Translate. 
https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdf.  
859 Final Report. Risk Evaluation of Potential Environmental Hazards From Low Frequency Electromagnetic Field Exposure Using 
Sensitive in vitro Methods. A project funded by the European Union under the programme Quality of Life and Management of 

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/en/publications/reports/radiation-protection/2018/201809/
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/en/publications/reports/radiation-protection/2018/201809/
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/f34de8333acd4ac2b22a9b072d9b33f9/201809-recent-research-on-emf-and-health-risk
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/f34de8333acd4ac2b22a9b072d9b33f9/201809-recent-research-on-emf-and-health-risk
https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf
https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/publikationer/rapporter/stralskydd/2020/202004/
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/47542ee6308b4c76b1d25ae0adceca15/2020-04-recent-research-on-emf-and-health-risk---fourteenth-report-from-ssms-scientific-council-on-electromagnetic-fields-2019.pdf
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/47542ee6308b4c76b1d25ae0adceca15/2020-04-recent-research-on-emf-and-health-risk---fourteenth-report-from-ssms-scientific-council-on-electromagnetic-fields-2019.pdf
https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdf
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hoofdstuk I),oxidatieve stresseffecten van RF-EMV aantoonden en opperden dat 

oxidatieve stress (vrije zuurstofradicalen of ROS) mogelijk het werkingsmechanisme zou 

kunnen zijn voor DNA-schade (met mogelijk kanker tot gevolg). Op de risico‟s van een 

verhoogde oxidatieve stress als gevolg van blootstelling aan RF-EMV zoals gebruikt bij 

draadloze technologie kom ik in hoofdstuk VI uitgebreid terug. 

 

554. Door het ontbreken van eigen literatuur- en evaluatieonderzoek en de beperkingen 

van de door de ICNIRP geraadpleegde documenten, kan niet gesproken worden van een 

weergave van de laatste stand van de wetenschap. Daar komt bij dat de onafhankelijkheid 

van zowel het WHO-EMF-Project, als SCENIHR, als de SSM, als de ICNIRP zelf ernstig 

moet worden betwijfeld. 

 

V.XIII. DEFACTUALISATIE DOOR ICNIRP VAN BEWIJS UIT EPIDEMIOLOGISCHE 

STUDIES, DIERSTUDIES EN VAN GROEIENDE INCIDENTIECIJFERS VAN KANKER 

555. In het hoger beroepschrift van KPN wordt een opsomming gegeven van de 

aandoeningen en ziekten die door de ICNIRP in haar nieuwe richtlijnen zouden zijn 

„meegenomen‟ bij de beoordeling van de risico‟s van RF-EMV. 

 

„ICNIRP stelt in de nieuwste richtlijnen (net als in de richtlijnen uit 1998) dat alleen schadelijke effecten 

als direct gevolg van opwarming van het gehele lichaam of van Iichaamsdelen door radiofrequente 

elektromagnetische velden wetenschappelijk zijn aangetoond. ICNIRP heeft in de beoordeling zowel 

opwarmingsschade, als de mogelijke verbanden tussen elektromagnetische velden, en 

gezondheidseffecten op het gebied van hersenactiviteit, cognitieve prestaties, hersenmetabolisme, 

stemming en gedrag, pijn, het gehoor, het evenwichtsorgaan, de ogen, het neuro-endocrien systeem, 

neurodegeneratieve ziekten, van het cardiovasculaire systeem, het autonoom zenuwstelsel en de 

temperatuurregeling, waaronder efiecten op hartslag, bloeddruk, Iichaamstemperatuur en 

huidgeleiding, het immuunsysteem, hematologie, vruchtbaarheid, voortplanting, ontwikkeling van 

kinderen, en het veroorzaken of bevorderen van de groei van verschillende soorten tumoren 

meegenomen.‟860 

 

Deze opsomming geeft aan dat een breed scala aan aandoeningen en ziekten geassocieerd 

wordt met blootstelling aan RF-EMV zoals gebruikt bij draadloze technologie, iets waar de 

ICNIRP bij de opstelling van haar nieuwe richtlijnen uiteraard niet aan voorbij kon gaan. 

Over de wijze waarop de ICNIRP wetenschappelijke studies in haar richtlijnen heeft 

„meegenomen‟,wordt echter door wetenschappers wereldwijd scherpe kritiek geuit.  

 

556. Al decennialang wijzen gerenommeerde wetenschappers op het gebied van EMV en 

gezondheid op de ongefundeerde veiligheidsclaims van de ICNIRP. In het artikel„Aspects 

on the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 2020 Guidelines 

of radiofrequency radiation‟vanHardell et al. (2021), lezen we:  

 

                                                                                                                                                                        
Living Resources. Key Action 4 "Environment and Health". Contract: QLK4-CT-1999-01574. Start date: 01 February 2000 End 
date: 31 May 2004 Acronym: REFLEX.https://www.stiftung-pandora.eu/wp-content/uploads/2019/06/REFLEX_Final-Report.pdf.  
860 Hoger Beroepschrift KPN, 1 maart 2021, overweging 38, pagina 9. Uw ref. 202100651I1IR4.  
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„Eric van Rongen, voorzitter van de ICNIRP-commissie 2016-2020, beweerde in een persbericht over de 

nieuwe ICNIRP-richtlijnen 2020 dat de versie uit 1998 "in de meeste gevallen conservatief" was en "nog 

steeds voldoende bescherming bood voor huidige technologieën". Hij voerde ook aan dat: "Het 

belangrijkste voor mensen om te onthouden is dat 5G-technologieën geen schade kunnen veroorzaken 

wanneer deze nieuwe richtlijnen worden nageleefd"861.‟862 

 

Het commentaar van Hardell et al. op deze uitspraak:  

 

„In de recente ICNIRP-paper863 werden veel andere onjuiste uitspraken gedaan, in tegenstelling tot een 

objectieve evaluatie van het beschikbare wetenschappelijke bewijs.‟864 

 

557. Hieronder laat ik zien dat de ICNIRP wetenschappelijk bewijs van mogelijke schade 

door RF-EMV uit zowel epidemiologisch onderzoek, als dierstudies als uit groeiende 

incidentiecijfers van kanker gedefactualiseerd.865 

 

V.XIII.I. DEFACTUALISATIE VERSUS ONDEUGDELIJKE WEGING BEWIJS NIET-

THERMISCHE BIOLOGISCHE EFFECTEN ALGEMEEN 

558. In zijn eerder genoemde presentatie van 19 juli 2019, gehouden tijdens de 

werkbespreking 5G door de Gemeente Den Haag, verklaart dr. Eric van Rongen dat de 

enige aangetoonde effecten van telecomfrequenties thermische effecten 

(temperatuurverhoging boven de drempelwaarde) zijn en „microgolven horen‟ (een effect 

dat kan optreden bij gepulste microgolven zoals bij radar). Alle andere effecten van 

telecomfrequenties dienen als niet aangetoond te worden beschouwd, aldus Van Rongen.  

Over 5G zegt hij:  

 

„Is er nu reden voor zorg over blootstelling aan die 5G-frequenties? Nee, eigenlijk niet, zolang die 

blootstelling maar onder die limiet blijft. Naar huidige wetenschappelijke inzichten, zullen er dan geen 

problemen optreden. Die limieten die zijn, zoals gezegd, gebaseerd op die thermische overwegingen, op 

opwarming, omdat niet aangetoond is dat niet-thermische effecten daadwerkelijk op kunnen treden.‟866 

 

559. Dat niet aangetoond zou zijn „dat niet-thermische effecten daadwerkelijk op kunnen treden‟, 

is uiteraard een flagrante onwaarheid. Niet-thermische, biologische effecten van RF-EMV 

zoals gebruikt bij draadloze technologie, zijn een wetenschappelijk feit dat zelfs door de 

ICNIRP al in 1998 werd bevestigd. Er dient op basis van de definitie die Van Rongen 

                                                           
861 ICNIRP (2021). New guidelines released by the International Commission on Non‐Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). 
Available online: https://www.icnirp.org/cms/upload/presentations/ICNI RP_Media_Release_110320.pdf.   
862Hardell L, Nilsson M, Koppel T, Carlberg M (2021). Aspects on the International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection (ICNIRP) 2020-guidelines on radiofrequency radiation. J Cancer Sci Clin Ther 2021; 5 (2) 250 – 285. Pagina 264. 
Vertaling: DeepL Translate. https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-
radiation-protection-icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf.  
863 International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Guidelines for limiting exposure to electromagnetic fields 
(100 kHz to 300 GHz). Health Phys 118 (2020): 483-524. https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdf. 
864Hardell L, Nilsson M, Koppel T, Carlberg M (2021). Aspects on the International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection (ICNIRP) 2020-guidelines on radiofrequency radiation. J Cancer SciClinTher 2021; 5 (2) 250 – 285. Pagina 264.Vertaling 
DeepL Translate. Cursief: WdJ.  
865 Over defactualisatie als fenomeen, zie hoofdstuk I van dit verweerschrift en zoals besproken in mijn beroepschrift.  
866Werkbespreking 5G Gemeente Den Haag, 3 juli 2019. Presentatie dr. Eric van Rongen: 3:20:52 – 3:07:18. 
https://gemeentedenhaag.connectedviews.nl/SitePlayer/Den_Haag?session=19318&starttime=8135&lang=en&fbclid=IwAR3dF
Vt-x6xUxK5RXfOWYLQJI9ugi5Szb9oLa2HXMiu-_DZL8sZHbMiKPYY. 

https://www.icnirp.org/cms/upload/presentations/ICNI%20RP_Media_Release_110320.pdf
https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf
https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf
https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdf
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https://gemeentedenhaag.connectedviews.nl/SitePlayer/Den_Haag?session=19318&starttime=8135&lang=en&fbclid=IwAR3dFVt-x6xUxK5RXfOWYLQJI9ugi5Szb9oLa2HXMiu-_DZL8sZHbMiKPYY


Verweerschrift W.J. de Jong - RvS 202100651/1/R4 

235 / 465 
 

tijdens zijn presentatie geeft van gezondheidseffecten, gezien het gevonden bewijs van 

bijvoorbeeld een verhoogde oxidatieve stress, zelfs gesproken worden over mogelijk 

ernstige gezondheidseffecten. 

 

„Er is sprake van een gezondheidseffectals de rusttoestand van het lichaam zodanig beïnvloed wordt, 

dat het organisme daardoor uit balans raakt.‟867 

 

Immers, het is duidelijk dat een verhoogde oxidatieve stress, waarbij het natuurlijk 

afweersysteem faalt om zich tegenover de aangemaakte vrije radicalen (ReactiveOxegyn 

Species of ROS) teweer te stellen, het organisme uit balans brengt.  

 

560. Zoals eerder al genoemd en te voorspellen was op basis van de al jarenlang bestaande 

controverse, uitten onafhankelijke wetenschappers wereldwijd kritiek op de nieuwe 

ICNIRP-blootstellingslimieten uit 2020 die – wederom – uitsluitend gebaseerd zijn op 

aangetoonde thermische effecten (opwarming van het lichaamsweefsel). Zoals ik in mijn 

beroepschrift uitgebreid heb aangetoond worden er – onweerlegd en onweersproken door 

appellanten –naast thermische effecten al decennialang biologische niet-thermische 

effecten aangetoond die niet door de ICNIRP zijn genormeerd (zie V.X.I.hiervoor) en die 

plaatsvinden bij blootstellingenruim onder de ICNIRP-limieten. Biologische effecten 

kunnen leiden tot gezondheidseffecten en mogen volgens dr. DariuszLeszczynski niet 

optreden.  

 

„In 2020 heeft de ICNIRP bijgewerkte veiligheidsrichtlijnen voor EMV-blootstelling gepubliceerd 

waarin alleen thermische effecten van blootstelling aan straling als de bron van gezondheidseffecten 

worden beschouwd. Naar de mening van de ICNIRP is het voorkomen van thermische effecten, door 

de momenteel gehanteerde veiligheidsgrenzen, voldoende om de gezondheid van de gebruikers te 

beschermen. 

 

Er is echter een lange lijst van experimenteel waargenomen biologische effecten, geïnduceerd bij dieren 

of cellen die in het laboratorium zijn gekweekt, door blootstelling aan stralingsniveaus die ruim onder 

de huidige blootstellingslimieten liggen, vastgesteld door de ICNIRP. Deze effecten mogen niet 

optreden. Dus tenzij alle wetenschappers die deze effecten hebben waargenomen hallucineren, is er iets mis met de 

mening van ICNIRP. Deze waargenomen biologische effecten kunnen, als ze bij mensen voorkomen, leiden tot 

gezondheidseffecten.‟868 

 

561. De ICNIRP claimt dus een veiligheid die geen grond heeft, omdat biologische, niet 

thermische effecten gevonden worden ruim onder de limieten en gezondheidseffecten zich 

vaak pas op langere termijn openbaren. Zoals ik in mijn beroepschrift uitgebreid heb laten 

zien, verdedigen de ICNIRP en de Commissie EMV van de Gezondheidsraad, beiden hier 

vertegenwoordigd door dr. Eric van Rongen, het negeren van aangetoonde biologische 

effecten vanuit het standpunt dat biologische effecten nog geen gezondheidseffecten zijn. 

Ook tijdens de werkbespreking 5G van de gemeente Den Haag van 3 juli 2019, brengt Van 

                                                           
867 Ibidem. 
868

Leszczynski D (2021). Overwhelming power of ICNIRP opinions through backing from GSMA, MWF & telecoms: WHO and 

governmental agencies, like ARPANSA, BfS, TNO, STUK et al., meekly follow and disseminate misinformation on 5G-millimeter-
waves’ safety research.Blog 22 maart 2021. https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2021/03/22/. Vertaling: Google 
Translate. 

https://www.icnirp.org/en/activities/news/news-article/rf-guidelines-2020-published.html
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2021/03/22/
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Rongen dit argument naar voren, waarbij hij zijn argumentatie onderbouwt door 

uitsluitend een voorbeeld te geven van een „positief biologisch effect‟ als gevolg van 

blootstelling aan natuurlijke RF-EMV, namelijk zonlicht.  

 
„Een voorbeeld van een effect wat als positief ervaren kan worden, is lichtstraling die op het netvlies 

valt en daar omgezet wordt in een elektrisch signaal, dat is een biologisch effect. Dat elektrische signaal 

wordt doorgegeven aan de hersenen en op die manier kan je een beeld van de omgeving krijgen. Dus 

een vorm van licht, van straling die tot een biologisch effect leidt dat als positief wordt ervaren.‟869 

 

562. Dit voorbeeld schiet ernstig tekort als het gaat om het helder krijgen van de 

gezondheidsrisico‟s van blootstelling aan digitaal gemoduleerde RF-EMV, omdat hier 

geen sprake is van een natuurlijke stralingsbron, maar van door de mens gemaakte, niet-

natuurlijke straling. Opvallend is dat Van Rongen in zijn presentatie geen enkel voorbeeld 

geeft van aangetoonde biologische effecten door blootstelling aan draadloze technologie.  

 

563. Het standpunt dat biologische effecten niet persé ook gezondheidseffecten 

veroorzaken, vanwege het vermogen tot regeneratie van het lichaam, valt ten aanzien van 

draadloze technologie, vanwege de grote hoeveelheden wetenschappelijk bewijs van 

potentiële en reële schade al lang niet meer te verdedigen. In Hardell et al.(2021) lezen we: 

 
„Talrijke gepubliceerde onderzoeken rapporteren effecten of schade in termen van oxidatieve stress, 

schade aan DNA, gen- en eiwitexpressie, afbraak van de bloed-hersenbarrière en schade aan de 

hersenen en andere organen van het lichaam. Er zijn ook steeds meer aanwijzingen voor nadelige 

(chronische) gezondheidseffecten van langdurige blootstelling. Dit werd zo'n vijftig jaar geleden al 

gemeld als het “microgolfsyndroom” of “radiofrequente ziekte”. Gerapporteerde gezondheidseffecten 

in wetenschappelijke studies gedurende de laatste decennia van blootstelling aan gsm-masten, wifi en 

mobiele telefoons komen overeen met de gerapporteerde effecten van RF-straling (microgolven) een 

halve eeuw geleden870 871. Bovendien tonen herhaalde studies schadelijke effecten van prenatale 

blootstelling, zowel in dierstudies als bij mensen872 873. 874 

 

564. Ook Nobelprijswinnares dr. Devra Davis, oprichter van het Environmental Health 

Trust (EHT) en dr. Joel Moskowitz, verbonden aan de University of California Berkeley, 

uitten (geciteerd in de TR Daily van Wolters Kluwer) scherpe kritiek op het opnieuw 

                                                           
869

Werkbespreking 5G Gemeente Den Haag, 3 juli 2019. Presentatie dr. Eric van Rongen. 2:58:05 – 2:59:01. 

https://gemeentedenhaag.connectedviews.nl/SitePlayer/Den_Haag?session=19318&starttime=8135&lang=en&fbclid=IwAR3dF
Vt-x6xUxK5RXfOWYLQJI9ugi5Szb9oLa2HXMiu-_DZL8sZHbMiKPYY 
870 Carpenter D.O. (2015). The microwave syndrome or electrohypersensitivity: historical background. Rev Environ Health 30 
(2015): 217-222. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26556835/.  
871BioInitiative 2012. https://bioinitiative.org/conclusions/.  
872Aldad T.S., Gan G., Gao X-B, et al. (2012). Fetal radiofrequency radiation exposure from 800-1900 MHz-rated cellular 
telephones affects neurodevelopment and behavior in mice. Sci Rep 2 (2012): 
312.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3306017/.  
873 Birks L., Guxens M., Papadopoulou E., et al. (2017). Maternal cell phone use during pregnancy and child behavioral problems 
in five birth cohorts.Environ Int 104 (2017): 122-131.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28392066/. Fulltext: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5506372/.  
874Hardell L, Nilsson M, Koppel T, Carlberg M (2021). Aspects on the International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection (ICNIRP) 2020-guidelines on radiofrequency radiation. J Cancer Sci Clin Ther 2021; 5 (2) 250 – 285. Pagina 264. 
https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-
2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf. Pagina 253. 

https://gemeentedenhaag.connectedviews.nl/SitePlayer/Den_Haag?session=19318&starttime=8135&lang=en&fbclid=IwAR3dFVt-x6xUxK5RXfOWYLQJI9ugi5Szb9oLa2HXMiu-_DZL8sZHbMiKPYY
https://gemeentedenhaag.connectedviews.nl/SitePlayer/Den_Haag?session=19318&starttime=8135&lang=en&fbclid=IwAR3dFVt-x6xUxK5RXfOWYLQJI9ugi5Szb9oLa2HXMiu-_DZL8sZHbMiKPYY
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26556835/
https://bioinitiative.org/conclusions/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3306017/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28392066/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5506372/
https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf
https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf
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negeren van aangetoonde biologische effecten en gezondheidsrisico‟s in de nieuwe 

richtlijnen van de ICNIRP.875 Volgens Moskowitz,verbonden aan de University of 

California, directeur van het Center for Family and Community Healthen maker van 

de saferemr.com-website876, zijn de richtlijnen van de ICNIRP ontworpen „om ons alleen te 

beschermen tegen kortstondige verhitting (of thermische) effecten‟. 877 

 

„De richtlijnen beschermen ons niet tegen niet-thermische effecten, met name tegen langdurige 

blootstelling aan draadloze straling, omdat ICNIRP de vele honderden collegiaal getoetste onderzoeken 

blijft negeren die biologische en gezondheidseffecten hebben gevonden van blootstelling aan lage 

intensiteit radiofrequentie straling, waaronder veel studies bij mensen en bij dieren. Het merendeel van 

het onderzoek heeft aanwijzingen gevonden voor een verhoogde incidentie van kanker, oxidatieve 

stress, DNA-schade en onvruchtbaarheid door blootstelling aan draadloze straling.‟878 

 

565. Dr. Devra Davis noemt de ICNIRP een organisatie met een „onredelijke invloed‟, 

bestaande uit een „niet-gekozen groep van 11 personen die aan geen enkele autoriteit rapporteert 

en geen toezicht heeft‟. De nieuwe richtlijnen van de ICNIRP zijn volgens dr. Devra Davis 

„gebaseerd op een zeer selectieve literatuurstudie‟.879 
 

„Het maakt geen melding van het feit dat onvruchtbaarheidsklinieken over de hele wereld mannen die 

problemen hebben om hun partner zwanger te maken adviseren om draadloze apparaten van hun 

lichaam te verwijderen. De resultaten van het belangrijkste testprogramma van de VS, het National 

Toxicology Program, die volgens peer reviewers duidelijke bewijzen van kanker bij dieren en 

overtuigende bewijzen van DNA-schade bij zowel muizen als ratten opleverden en die werden 

blootgesteld aan dezelfde hoeveelheden straling als mensen in hun leven kunnen oplopen, worden 

door hen volledig buiten beschouwing gelaten. Ze staan niet eens stil bij het werk van Lennart Hardell, 

misschien wel een van de topexperts in het veld die de menselijke effecten van mobiele telefoons 

bestuderen, en vergeten de grote Franse nationale studie880 naar hersenkanker die verhoogde risico's bij 

de zwaarste mobiele telefoongebruikers bevestigde.‟ 881 

 

566. In hoofdstuk I liet ik zien dat het EHT de veiligheidsclaim van de Amerikaanse 

Federal Communication Commission (FCC), die gerelateerd is aan die van de ICNIRP, op 

basis van 11.000 pagina‟s bewijslast met succes heeft aangevochten.  

 
„EHT werkt samen met juridische topexperts om verouderde FCC-normen (die op ICNIRP vertrouwen) 

aan te vechten882, omdat ze het vertrouwen van het publiek beschamen door niet volledig kennis te 

                                                           
875Environmental Health Trust. 13 maart 2020. https://ehtrust.org/scientists-counter-icnirps-guidelines-on-5g-cell-phone-and-
wireless-radiation-exposures/.  
876https://www.saferemr.com/.  
877 Environmental Health Trust. 13 maart 2020. https://ehtrust.org/scientists-counter-icnirps-guidelines-on-5g-cell-phone-and-
wireless-radiation-exposures/. 
878Ibidem. 
879 Ibidem.  
880 Hier verwijst Davis waarschijnlijk naar de studie van ANSES (2019), getiteld‘Estimationsnationales de l'incidence et de la 
mortalité par cancer en France métropolitaineentre 1990 et 2018’. https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-
traumatismes/cancers/cancer-du-sein/documents/rapport-synthese/estimations-nationales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-
par-cancer-en-france-metropolitaine-entre-1990-et-2018-volume-1-tumeurs-solides-etud#:~:text. ANSES is het Franse nationaal 
agentschap voor voedsel, milieu, gezondheid en veiligheid op het werk.  
881

Environmental Health Trust. 13 maart 2020. https://ehtrust.org/scientists-counter-icnirps-guidelines-on-5g-cell-phone-and-

wireless-radiation-exposures/. 
882https://lawandcrime.com/administrative-law/scientists-sue-fcc-for-dismissing-claims-that-cell-phone-radiation-causes-
cancer/. 

https://lawandcrime.com/administrative-law/scientists-sue-fcc-for-dismissing-claims-that-cell-phone-radiation-causes-cancer/
https://lawandcrime.com/administrative-law/scientists-sue-fcc-for-dismissing-claims-that-cell-phone-radiation-causes-cancer/
https://ehtrust.org/scientists-counter-icnirps-guidelines-on-5g-cell-phone-and-wireless-radiation-exposures/
https://ehtrust.org/scientists-counter-icnirps-guidelines-on-5g-cell-phone-and-wireless-radiation-exposures/
https://www.saferemr.com/
https://ehtrust.org/scientists-counter-icnirps-guidelines-on-5g-cell-phone-and-wireless-radiation-exposures/
https://ehtrust.org/scientists-counter-icnirps-guidelines-on-5g-cell-phone-and-wireless-radiation-exposures/
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/cancer-du-sein/documents/rapport-synthese/estimations-nationales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-metropolitaine-entre-1990-et-2018-volume-1-tumeurs-solides-etud#:~:text
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/cancer-du-sein/documents/rapport-synthese/estimations-nationales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-metropolitaine-entre-1990-et-2018-volume-1-tumeurs-solides-etud#:~:text
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/cancer-du-sein/documents/rapport-synthese/estimations-nationales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-metropolitaine-entre-1990-et-2018-volume-1-tumeurs-solides-etud#:~:text
https://ehtrust.org/scientists-counter-icnirps-guidelines-on-5g-cell-phone-and-wireless-radiation-exposures/
https://ehtrust.org/scientists-counter-icnirps-guidelines-on-5g-cell-phone-and-wireless-radiation-exposures/
https://lawandcrime.com/administrative-law/scientists-sue-fcc-for-dismissing-claims-that-cell-phone-radiation-causes-cancer/
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nemen van het scala aan wetenschappelijke informatie over deze zaken. Verder zijn we van mening dat 

bij elke afweging van passende beleidsreacties rekening moet worden gehouden met tegengestelde 

analyses van Europese deskundigengroepen.‟883 

 

567. De ORSAA benadrukt in haar commentaar de risico‟s van oxidatieve stresseffecten, 

zoals we die ook in het rapport „5G en gezondheid‟ van de Gezondheidsraad tegenkomen 

(zie hoofdstuk VI): 

 

„Oxidatieve stress is een significant resultaat in bijna 90% van de papers die dit eindpunt hebben 

onderzocht (Bandara& Weller, 2017). Het moet ook worden opgemerkt dat de testen die worden 

gebruikt om oxidatieve stress/productie van vrije radicalen te verifiëren, direct bewijs leveren van 

oxidatieve schade aan cellulaire bestanddelen en omvatten: 

 

 Lipide Peroxidatie884 van vetzuurmoleculen van celmembranen en andere biologische 

weefselcomponenten. 

 Schade aan de DNA-basis - oxidatieve DNA-schade speelt een cruciale rol in de pathogenese van 

talrijke ziekten, waaronder kanker (Guo, Wang &Yu, et al., 2016). 

 Oxidatie van eiwitten.‟885 

 

„Reactieve Zuurstofspecies hebben het vermogen om DNA direct te beschadigen en kunnen verklaren 

waarom een aanzienlijk aantal studies die kijken naar het genotoxische potentieel van RF-blootstelling 

direct bewijs vinden van verhoogde DNA-schade door RF-blootstelling (Ruediger, 2009).‟886 

 

568. Verder merkt de ORSAA op dat, hoewel enkele van de hierboven genoemde effecten 

misschien niet onmiddellijk schadelijk zullen zijn, zij zeker als hinderlijk worden ervaren 

en de effecten kunnen, indien zij aanhouden, verreikende gevolgen hebben voor 

gezondheid en welzijn. „Gezien de grote reikwijdte van de draadloze infrastructuur in onze 

omgeving, worden de levenskwaliteit en de productiviteit van grote aantallen mensen wereldwijd 

bedreigd‟, aldus de ORSAA. 887 

 

569. Naast kritiek uit de wetenschappelijke gemeenschap op het door de ICNIRP negeren 

van wetenschappelijk bewijs van gezondheidsrisico‟s, –effecten en –schade, wordt  ookde 

deskundigheidsclaim van de ICNIRP,dat het bewijsmateriaal  „van voldoende 

wetenschappelijke kwaliteit‟ moet zijn, zodat de blootstellingslimieten „gebaseerd zijn op 

reële gevolgen en niet op ongefundeerde claims‟, niet zomaar als geloofwaardigargument 

aanvaard voor het afwijzen van wetenschappelijke studies. In het rapport „Health Impact of 

5G‟van het Directoraat-Generaal Parlementaire Onderzoeksdiensten (EPRS) lezen we:  

 

                                                           
883 Environmental Health Trust. 13 maart 2020. https://ehtrust.org/scientists-counter-icnirps-guidelines-on-5g-cell-phone-and-
wireless-radiation-exposures/. 
884Lipideperoxidatie is de kettingreactie van oxidatieve afbraak van lipiden(vetten en vetachtige stoffen die in het lichaam zijn 
opgeslagen en dienen als energievoorraad). Het is het proces waarbij vrije radicalen elektronen "stelen" van de lipiden 
in celmembranen, wat leidt tot celbeschadiging. Dit proces verloopt via een kettingreactiemechanisme met vrije 
radicalen.https://en.wikipedia.org/wiki/Lipid_peroxidation.  
885885Public Consultation Template – ICNIRP Draft RF Guidelines, Appendix A, Appendix B. (Comments to be uploaded until 
9.10.2018. Comments ORSAA, Steven Weller. Pagina 2. Vertaling: DeepL Translate.  
https://www.orsaa.org/uploads/6/7/7/9/67791943/orsaa_steven_weller_-_submission_to_icnirp.pdf.pdf. 
886 Ibidem, pagina 3.  
887 Ibidem, pagina 12. 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Chain_reaction#Chemical_chain_reactions
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„In haar laatste publicatie stelt de ICNIRP dat "gemelde schadelijke effecten van RF-EMV op de gezondheid 

onafhankelijk moeten worden geverifieerd, van voldoende wetenschappelijke kwaliteit moeten zijn en in 

overeenstemming moeten zijn met de huidige wetenschappelijke inzichten, om als "bewijs" te worden beschouwd 

en te worden gebruikt voor het vaststellen van blootstellingsbeperkingen. Binnen de richtsnoeren zal 

"bewijsmateriaal" in deze context worden gebruikt en "bewezen effect" zal worden gebruikt voor het beschrijven 

van gerapporteerde effecten die aan deze definitie van bewijsmateriaal voldoen. Het vertrouwen op dergelijk 

bewijsmateriaal bij het bepalen van schadelijke gevolgen voor de gezondheid moet ervoor zorgen dat de 

blootstellingsbeperkingen gebaseerd zijn op reële gevolgen, en niet op ongefundeerde claims (...)" (ICNIRP, 

2020a).‟888 
 

570. Hoewel dit degelijk klinkt, geefthet EPRS hierop de volgende reactie:  

 

„Zowel bij mensen als bij diermodellen zijn effecten waargenomen die de ICNIRP omschrijft als 

"ongefundeerde claims” en sommige daarvan vertegenwoordigen "bewezen effect", d.w.z. objectieve en 

relevante waarnemingen uit epidemiologisch en experimenteel onderzoek, waaronder die naar kanker 

en schadelijke gevolgen voor de voortplanting en de ontwikkeling.‟889 
 

571. Dit toegevoegd aan wat ik eerder al aandroeg in mijn beroepschrift, is er dus genoeg 

reden om aan te nemen dat de ICNIRP bewijs van niet-thermische biologische effecten en 

gezondheidsschade defactualiseert, waardoor geen juist beeld ontstaat van de 

daadwerkelijke gezondheidsrisico‟s van draadloze technologie.  

 

IV.XIII.II. DEFACTUALISATIE VERSUS ONDEUGDELIJKE WEGING BEWIJS UIT 

DIERSTUDIES 

572. Zowel de ICNIRP, als met de ICNIRP vervlochten organisaties  (het WHO EMF-

Project, de SCENIHR en de SSM, alsook de Commissie EMV van de Gezondheidsraad; zie 

voor laatstgenoemde ook hoofdstuk VI van dit verweerschrift), bagatelliseren bewijs van 

schade uit dierexperimenteel onderzoek, omdat onduidelijk zou zijn wat dit voor de 

gezondheid van de mens zou betekenen. Dit terwijl het bij de beoordeling van de 

veiligheid van chemische stoffen en medicijnen heel gebruikelijk is om op dieren te testen. 

Aan het testen op mensen kleven immers allerlei ethische en praktische bezwaren. 

 

573. Over de vraag hoe bewijs van gezondheidsschade uit dierstudies moet worden 

gewogen als het gaat om risico‟s voor de mens, neemt het EPRS het volgende standpunt 

in: 

 

„Daar waar voldoende bewijs voor carcinogeniteit van RF-EMV werd gevonden in studies op 

proefdieren, zijn de bevindingen om de volgende redenen belangrijk/relevant voor de 

risicobeoordeling bij mensen. Dierstudies (bioassays) hebben weinig beperkingen, en kunnen daarom, 

wanneer ze naar behoren worden uitgevoerd volgens de aanbevolen hoge normen (OESO, 2018b), in 

vergelijking met humane studies relatief snel en robuust bewijs leveren voor de associatie van 

blootstelling met de specifieke uitkomst. 

 

                                                           
888European Parliamentary Research Service / EPRS (2021). Health Impact of 5G. Study: Panel for the Future of Science and 
Technology. Scientific Foresight Unit (STOA) PE 690.012 – July 2021. Pagina 141. 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf.  
889 Ibidem, pagina 141.  
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Aangezien de latentietijd evenredig is met de gemiddelde levensduur van een organisme, is de 

latentietijd proportioneel korter bij de knaagdieren die gewoonlijk in de laboratoria worden gebruikt. 

Een latentietijd van een jaar bij ratten komt overeen met iets meer dan 30 jaar latentie bij de mens, zodat 

dierlijke bioassays, zelfs over de volledige levensduur van ratten van ongeveer 2,5 jaar, 

kankeridentificatie mogelijk maken binnen een relatief korte tijd in vergelijking met studies bij de 

mens.Bioassays bij dieren kunnen derhalve belangrijke informatie verschaffen over het risico op kanker 

bij de mens als gevolg van blootstelling aan verschillende agentia. Deze gegevens kunnen ons meer 

vertrouwen geven in het bewijsmateriaal over de kankerrisico's bij de mens op grond van 

epidemiologische gegevens.‟890 

 

574. Het EPRS merkt op dat veel carcinogenen (kankerverwekkende stoffen) voor de mens 

voor het eerst op betrouwbare wijze zijn geïdentificeerd bij adequaat geteste proefdieren, 

vaak vele jaren voordat het bewijs voor de mens werd vastgesteld.891 

 

„Het belang van experimentele bioassays voor de bescherming van de menselijke gezondheid blijkt ook 

uit risicobeoordelingen voor chemische stoffen die zijn gebaseerd op goed uitgevoerde dierstudies. Zo 

worden dierstudies gebruikt om het Lowest-Observed-Adverse-Effect Level (LOAEL, d.w.z. de laagste 

concentratie van het chemisch agens; of soms het No-Observed-Adverse-Effect Level- NOAEL) te 

vinden dat een nadelige verandering in de morfologie, functionele capaciteit, groei, ontwikkeling of 

levensduur van het doelorganisme veroorzaakt die kan worden onderscheiden van niet-blootgestelde 

dieren/organismen van dezelfde soort en stam onder dezelfde blootstellingsomstandigheden (Gaylor, 

1999). 892 

 

575. Het LOAEL, ofwel het laagst waargenomen niveau van ongunstige effecten of het 

NOAEL, het laagst waargenomen niveau van geen effecten,worden door de ICNIRP niet 

onderzocht. Dat is immers uitsluitend mogelijk als alle effecten als risico worden aanvaard 

en meegewogen. En dat is niet het geval. Dus juist daar waar sprake is van 

gezondheidsrisico‟s door veranderingen in morfologie, functionele capaciteit, groei, 

ontwikkeling of levensduur schieten de ICNIRP-limieten tekort, omdat ze zich uitsluitend 

beperken tot grenswaarden gebaseerd op korte termijn thermische effecten en niet-

thermische biologische effecten uitsluiten.  

 

576. Het EPRS wijst erop dat, „grotendeels vanwege de bovengenoemde beperkingen van 

epidemiologische studies, en het ontbreken van voldoende onafhankelijke financiering van dergelijk 

onderzoek‟893, de resultaten van epidemiologisch onderzoek, in tegenstelling tot 

dierexperimenteel onderzoek, tot dusver slechts beperkt bewijsmateriaal hebben 

opgeleverd voor een verband tussen RF-EMV en kanker. 

 

„In studies op proefdieren echter, waar verstorende factoren en andere beperkingen minimaal zijn, is 

het bewijs dat RF-EMV een carcinogeen effect heeft, met name op cellen van het perifere en cellen van 

het centrale zenuwstelsel, robuuster dan in 2011, na publicaties van het Amerikaanse NTP en het 

                                                           
890European Parliamentary Research Service / EPRS (2021). Health Impact of 5G. Study: Panel for the Future of Science and 
Technology. Scientific Foresight Unit (STOA) PE 690.012 – July 2021. Pagina 141. 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf.  
891 Ibidem, pagina 142.  
892 Ibidem, pagina 142.  
893European Parliamentary Research Service / EPRS (2021). Health Impact of 5G. Study: Panel for the Future of Science and 
Technology. Scientific Foresight Unit (STOA) PE 690.012 – July 2021. Pagina 142. 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf.  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf
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Ramazzini Instituut in 2018/19, en bereikt nu "sufficiency" van dierlijk bewijs volgens de IARC 

evaluatie van het bewijsmateriaal (IARC, 2019).‟894 

 

577. Hardell et al (2021) laten duidelijk zien hoe de ICNIRP bewijs uit dierexperimenteel 

onderzoek bagatelliseert en versluiert.  

 

„Met betrekking tot dierstudies die een bevorderend effect van RF-straling opleveren stelt de ICNIRP 

dat “… de interpretatie van deze resultaten en hun toepasbaarheid op de menselijke gezondheid [is] 

moeilijk, en daarom is er behoefte aan verder onderzoek om deze resultaten beter te begrijpen.”. In de 

volgende paragraaf worden de recente NTP-onderzoeken bij dieren895 896 en de resultaten van het 

Ramazzini Instituut897 buiten beschouwing gelaten, waarbij wordt gesteld dat "... geen consistentie werd 

waargenomen tussen deze twee onderzoeken" en "in de context van ander carcinogeniteitsonderzoek bij 

dieren en mensen (HCN 2014, 2016), leveren hun bevindingen geen bewijs dat radiofrequente EMV 

kankerverwekkend zijn”. 

Integendeel, zoals hierboven besproken, geven dierstudies aan dat RF-straling kanker kan bevorderen en 

initiëren.‟898 

 

578. In de eerder in hoofdstuk I door mij aangehaalde publicatie „The International 

Commission on Non-Ionizing RadiationProtection: Conflicts of interest, corporate captureandthe 

push for 5G‟ van Buchner en Rivasi (2020), twee leden van het Europees Parlement, lezen 

we:  

 

„James Lin, professor aan de Universiteit van Illinois in Chicago en tevens redacteur van het online 

tijdschrift, Bioelectromagnetics, publiceerde een opmerkelijke en genuanceerde review van de NTP-

studie eind 2019899. De review is opmerkelijk omdat James Lin van 2004 tot 2016 zelf lid was van 

ICNIRP. Zoals hierboven vermeld, wijst ICNIRP de NTP-studie in principe van de hand. Maar mede op 

basis van de NTP-studie vraagt Lin zich nu af of de bestaande veiligheidsrichtlijnen nog wel toereikend 

zijn: “Er blijft een open vraag bestaan over de toereikendheid van deze richtlijnen voor een veilige blootstelling aan 

RF-straling bij of onder 1,6 of 2,0 W/kg op lange termijn.Misschien, is de tijd gekomen om deze richtlijnen 

opnieuw te beoordelen, te herzien en te actualiseren."‟900 

                                                           
894 Ibidem, pagina 142.  
895 National Toxicology Program (2021). NTP technical report on the toxicology and carcinogenesis studies in B6C3F1/N mice 
exposed to whole-body radio frequency radiation at a frequency (1,900 MHz) and modulations (GSM and CDMA) used by cell 
phones.https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/about_ntp/trpanel/2018/march/tr596peerdraft.pdf.  
896 National Toxicology Program (2021). NTP technical report on the toxicology and carcinogenesis studies in Hsd:Sprague Dawley 
sd rats exposed to whole-body radio frequency radiation at a frequency (900 MHz) and modulations (GSM and CDMA) used by 
cell phones.NTP TR 595. https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/about_ntp/trpanel/2018/march/tr595peerdraft.pdf. 
897Falcioni L, Bua L, Tibaldi E, et al. (2018). Report of final results regarding brain and heart tumors in SpragueDawley rats 
exposed from prenatal life until natural death to mobile phone radiofrequency field representative of a 1.8 GHz GSM base 
station environmental emission. Environ Res 165 (2018): 496- 503. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29530389/.  
898

Hardell L, Nilsson M, Koppel T, Carlberg M (2021). Aspects on the International Commission on Non-Ionizing Radiation 

Protection (ICNIRP) 2020-guidelines on radiofrequency radiation. J Cancer Sci Clin Ther 2021; 5 (2) 250 – 285. Pagina 265.Cursief: 
WdJ. 
899 James C. Lin (2019). The Significance of Primary Tumors in the NTP Study of Chronic Rat Exposure to Cell Phone Radiation 
[Health Matters].IEEE Microwave Magazine ( Volume: 20, Issue: 11, Nov. 2019.  
https://ieeexplore.ieee.org/document/8866792.  
900 Klaus Buchner en Michèle Rivasie.a. (2020). The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: Conflicts of 
interest, corporate capture and the push for 5G. Brussel, juni 2020. Dit rapport is opgesteld, gecoördineerd en gepubliceerd in 
opdracht van twee leden van het Europese Parlement en gefinancierd door de Groenen / EfA-fractie van het Europees 
Parlement. Rapport te downloaden via: https://klaus-buchner.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-19-JUNE-
2020.pdf.Pagina 9 – 10. Vertalingcitaat en cursief: WdJ.  

https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/about_ntp/trpanel/2018/march/tr596peerdraft.pdf
https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/about_ntp/trpanel/2018/march/tr595peerdraft.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29530389/
https://ieeexplore.ieee.org/document/8866792
https://klaus-buchner.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-19-JUNE-2020.pdf
https://klaus-buchner.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-19-JUNE-2020.pdf
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579. Een uitgebreide bespreking van toxicoloog Ronald L. Melnick (2020)901 902over de „valse 

beweringen van de ICNIRP over de methodologie, interpretatie en relevantie van de studies van het 

National Toxicology Program over straling van mobiele telefoons‟903, kon niet deugdelijk door 

de ICNIRP worden weerlegd. Hardell et al. (2020) hierover:  

„In een nota gepubliceerd door ICNIRP in 2018 werd beweerd dat de histopathologische evaluatie904 in 

de NTP-studie niet blind was ten aanzien van de blootstellingsstatus.905 Dit werd weerlegd door een 

van de verantwoordelijken voor het NTP-onderzoek. Het lijkt echter geen invloed te hebben gehad op 

de ICNIRP-evaluatie. ICNIRP beweert dat de dierstudies "geen bewijs leveren dat radiofrequente EMV 

kankerverwekkend zijn", terwijl een onafhankelijke peer review van de NTP-gegevens concludeerde 

dat deze studie “duidelijk bewijs van carcinogene activiteit” leverde (…).‟906 

 

580. In de bespreking van Melnick wordt aangetoond dat de gronden waarop ICNIRP de 

NTP-studie afwijst ondeugdelijk zijn.  

 

„Deze omvattemisleidende uitspraken van de ICNIRP over bijvoorbeeld de 

pathologiebeoordelingsprocedure, overlevingspercentages van ratten, meerdere vergelijkingen, maar 

ook met uitsluiting van discussie over andere eindpunten zoals DNA-strengbreuken in de hersencellen 

en verhoogde incidentie van cardiomyopathie907. Melnick concludeerde dat de "ICNIRP 

voorzorgsadviezen voor het grote publiek zou moeten promoten in plaats van te proberen hun 

beslissing te rechtvaardigen om bevindingen van nadelige gezondheidseffecten veroorzaakt door RF-

EMV te verwerpen en daarbij hun 20+ jaar oude blootstellingsrichtlijnen te behouden die gebaseerd zijn 

op bescherming tegen thermische effecten van acute blootstelling”. In haar antwoord leek de ICNIRP 

geen serieuze wetenschappelijke weerlegging te geven van de verklaringen van Melnick "behalve voor 

één klein punt", namelijk de beschrijving van de NTP-studie als "whole of life" in plaats van "most of 

life”.‟908 

 

581. Ook de Nederlandse fysicus dr. Leendert Vriens bekritiseert het gebrek aan 

onderbouwing waarmee de ICNIRP de studies van het van het US National Toxicology 

                                                           
901 Melnick R.L. (2020). Regarding ICNIRP’s evaluation of the National Toxicology Program’s carcinogenicity studies on 
radiofrequency electromagnetic fields. Health Phys 118 (2020): 678-682. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32345908/.  
902Ronald L. Melnick PhD (2021). Carcinogenicity of cell phone radiation demonstrated in studies by the National Toxicology 
Program.https://emfconference2021.com/speaker/ronald-l-melnick-phd/.  
903Hardell L, Nilsson M, Koppel T, Carlberg M (2021). Aspects on the International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection (ICNIRP) 2020-guidelines on radiofrequency radiation. J Cancer Sci Clin Ther 2021; 5 (2) 250 – 285.Pagina 265. 
https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-
2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf. 
904Histologie is het Griekse woord voor weefselleer. De histologie onderzoekt de opbouw en de bijzondere functies van weefsel. 
Dit zijn groepen cellen die samen dezelfde functie vervullen of een orgaan 
vormen.https://www.maasstadziekenhuis.nl/onderzoeken/weefselonderzoek-histopathologie/.  
905 In wetenschappelijk onderzoek wordt gesproken over een ‘blinde studie’ wanneer de deelnemers die de behandeling en/of 
de onderzoekers die de behandeling uitvoeren of voorschrijven, niet op de hoogte zijn van de werkelijke behandeling (de te 
evalueren interventie of controle- of vergelijkende behandeling). http://www.minerva-ebm.be/nl/article/106.  
906Hardell L, Nilsson M, Koppel T, Carlberg M (2021). Aspects on the International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection (ICNIRP) 2020-guidelines on radiofrequency radiation. J Cancer Sci Clin Ther 2021; 5 (2) 250 – 285. 
265???VertalingDeepL Translate. https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-
nonionizing-radiation-protection-icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf. 
907 Cardiomyopathie: Cardiomyopathie is een verzamelnaam voor ziekten van de hartspier. Meestal gebeurt dat door een 
afgesloten kransslagader of door een slecht werkende hartklep, soms door de hartspier 
zelf.https://www.thuisarts.nl/cardiomyopathie.  
908Hardell L, Nilsson M, Koppel T, Carlberg M (2021). Aspects on the International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection (ICNIRP) 2020-guidelines on radiofrequency radiation. J Cancer SciClinTher 2021; 5 (2) 250 – 285. Pagina 265. Vertaling 
DeepL Translate.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32345908/
https://emfconference2021.com/speaker/ronald-l-melnick-phd/
https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf
https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf
https://www.maasstadziekenhuis.nl/onderzoeken/weefselonderzoek-histopathologie/
http://www.minerva-ebm.be/nl/article/106
https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf
https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.pdf
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Program (NTP) en van het Ramazzini Instituut zonder deugdelijke onderbouwing buiten 

beeld heeft geplaatst.  

 

„De daarbij gebruikte kwalificaties zijn: “inconsistencies”, “important limitations” en 

“insufficientstatisticalmethods”. Dit alles echter zonder ook maar één enkele specificatie waaruit deze 

onvolkomenheden zouden bestaan. Speciaal in het geval van het NTP onderzoek was, juist gezien het 

belang van het onderzoek, een extern comité van specialisten ingesteld om ter plekke alle 

meetprocedures en resultaten te controleren. Dat comité heeft de eindconclusies verscherpt omdat naar 

hun mening de auteurs/onderzoekers de resultaten te voorzichtig geformuleerd hadden. De 

betreffende commentaren in ICNIRP 2020 kunnen niet anders gezien worden als het in diskrediet 

brengen van onderzoeken en onderzoekers die met voor de industrie ongewenste wetenschappelijke 

resultaten komen. Dergelijke praktijken zijn bekend uit andere gebieden waar economische belangen 

eveneens een grote rol spelen.‟909 

 

582. Hardell et al. stellen vast dat het wetenschappelijk bewijs over het 

kankerverwekkende potentieel van RF-straling zich in laboratoriumstudies al lang 

opstapelt, „maar is meestal genegeerd of verworpen door bijvoorbeeld ICNIRP, de WHO, de EU en 

het SSM‟. Volgens Hardell et al. wordt echter het „verhoogde kankerrisico bij mensen voor RF-

straling duidelijk ondersteund door recente dierstudies en mechanistische studies, zowel inductie 

van reactieve zuurstofsoorten (ROS) als DNA-schade.‟910 

 

583. Professor Hans Kromhout, voorzitter van de Commissie EMV van de 

Gezondheidsraad, erkende in een interview met de Telegraaf van 23 maart 2020dat het 

NTP-onderzoek „een doorbraak‟ was als het gaat om wetenschappelijk bewijs van mogelijke 

schade:„Je ziet dat bepaalde groepen dat weg proberen te redeneren. Maar het zijn goed uitgevoerde 

studies.‟911 

 

584. Tenslotte noemt het RIVM het NTP onderzoek “gedegen”.912 

 

V.XIII.III. DEFACTUALISATIE VERSUS ONDEUGDELIJKE WEGING EPIDEMIOLOGISCH 

ONDERZOEK 

 

585. Wat betreft het bewijs uit epidemiologische studies citeert de ICNIRP in de nieuwe 

richtlijnen eerst een studie van een onderzoeksgroep onder leiding van Martin Röösli.913 In 

                                                           
909 Dr. Leendert Vriens (2020). Commentaar op de ICNIRP 2020 richtlijnen. Pagina 4. 
https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/12501/redir 
910Hardell L, Nilsson M, Koppel T, Carlberg M (2021). Aspects on the International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection (ICNIRP) 2020-guidelines on radiofrequency radiation. J Cancer SciClinTher 2021; 5 (2) 250 – 285. Pagina 252. 
911 Telegraaf 23 maart 2020. Wetenschap verdeeld over straling. https://www.telegraaf.nl/lifestyle/882391636/wetenschap-
verdeeld-over-straling-5-g.  
912https://www.rivm.nl/publicaties/verkenning-van-blootstelling-aan-elektromagnetische-velden-afkomstig-van-5g-systemen 
blz. 38 
913Röösli M, Lagorio S, Schoemaker MJ, Schüz J, Feychting M. (2019). Brain and salivary gland tumors and mobile phone use: 
Evaluating the evidence from various epidemiological study designs.Annu Rev Public Health 40 (2019): 221-238. https://moh-
it.pure.elsevier.com/en/publications/brain-and-salivary-gland-tumors-and-mobile-phone-use-evaluating-t.  
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mijn beroepschrift914 heb ik laten zien dat Roösli aantoonbaar verstrengeld is met de 

telecomindustrie.915 Hardell et al. (2021) over Roösli en de door de ICNIRP aangehaalde 

studie:  

 

„Röösli is, zoals eerder vermeld, zowel lid van de ICNIRP-commissie, de externe experts van de WHO 

2014 en de SSM-experts. Het artikel heeft een aantal beperkingen. De resultaten over het gebruik van 

draadloze telefoons als risicofactor voor hersentumoren worden niet besproken. Met betrekking tot het 

glioomrisico werden alle resultaten over cumulatief gebruik van draadloze telefoons niet besproken en 

werden ipsilateraal916 of contralateraal917 gebruik in relatie tot tumorlokalisatie in de hersenen 

weggelaten uit de meta-analyses. Deze resultaten zijn belangrijk en laten een consistent patroon van 

verhoogd risico zien. 

 

Er waren verschillende andere beperkingen in het artikel, zoals het opnemen van de Deense 

cohortstudie in de meta-analyses. Zoals hierboven besproken, bevat die studie ernstige fouten bij de 

classificatie van blootstelling en werd daarom beoordeeld als niet-informatief met betrekking tot 

carcinogenese in de IARC 2011-evaluatie918, met inbegrip van Martin Röösli als een deelnemend lid.919 

 

586. Het eveneens door de ICNIRP naar voren schuiven van dehier genoemde Deense 

cohortstudie, terwijl er sprake is van ernstige methodologische beperkingen, zelfs zodanig 

dat deze studie werd uitgesloten van beoordeling door de IARC-werkgroep die in 2011 de 

carcinogenese (kankerverwekkendheid) van RF-EMV moest beoordelen, draagt bij aan „het 

geen risico-paradigma‟, aldus Hardell et al.920 Valselijk, uiteraard.  

 

587. Vervolgens komt de ICNIRP tot de conclusie dat onderzoeken van Interphone geen 

bewijs van een verhoogd risico aantonen. De onderzoeksgroep onder leiden van oncoloog 

Hardelllaat zien dat ook dit onjuist is.  

 

„Met betrekking tot het Interphone-onderzoek in dertien landen over glioma en akoestisch neuroom 

concludeert ICNIRP dat de onderzoeken “…geen bewijs leveren van een verhoogd risico”, wat niet 

correct is. Integendeel, met betrekking tot glioom cumulatieve beltijd van mobiele telefoons ≥1640 h 

resulteerde in OR = 1,40, 95% BI = 1,03-1,89, toenemend tot OR = 1,87, 95% BI = 1,09-3,22 voor glioom in 

                                                           
914 Zie mijn beroepschrift ARN 19/2184 WABOA, de ‘Nadere toelichting en onderbouwing’, 8.2. ‘Zwitsers’ onderzoek niet 
toereikend om nocebo te bevestigen en 20.4. Onafhankelijkheid en deugdelijkheid ‘Zwitsers’(CoFAM II)-onderzoek 
betwistbaar.  
915 Dit wordt bevestigd in een brief van 7 januari 2020 van 23 internationale wetenschappers op het gebied van EMV en 
gezondheid gestuurd aan mevrouw SimonettaSommaruga, President van de Zwitserse Confederatie van de Zwitserse Bondsraad. 
In hun conclusies wordt een dringende oproep gedaan om de onafhankelijkheid van de adviesorganen op het gebied van 
bescherming tegen RF-EMV te waarborgen en de belangenverstrengeling van Martin Roösli, lid van verschillende adviesorganen, 
te veroordelen.‘Het is absoluut noodzakelijk dat de voorzitter en andere deskundigen die het wetenschappelijk bewijsmateriaal 
evalueren en de gezondheidsrisico's van RF-straling beoordelen, niet zulke duidelijke belangenconflicten of vooringenomenheid 
hebben als Martin Röösli heeft. Lid zijn van de ICNIRP en rechtstreeks of via een door de industrie gefinancierde stichting 
gefinancierd worden door de industrie, is een duidelijk belangenconflict. Voorts wordt aanbevolen dat bij de interpretatie van de 
resultaten van studies naar de gezondheidseffecten van radiofrequente straling rekening wordt gehouden met sponsoring door 
de telecommunicatie-industrie.’https://www.environmentandcancer.com/letter-to-simonetta-sommaruga-07-01-2020-english/. 
916Ipsilateraal: Aan dezelfde zijde van het hoofd.  
917 Contralateraal: Aan de andere zijde van het hoofd. 
918 IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Non-ionizing radiation, Part 2: Radiofrequency 
electromagnetic fields. IARC Monogr Eval Carcinog Risks Hum 102 (2013): 1-460.https://monographs.iarc.who.int/wp-
content/uploads/2018/06/mono102.pdf.  
919Hardell L, Nilsson M, Koppel T, Carlberg M (2021). Aspects on the International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection (ICNIRP) 2020-guidelines on radiofrequency radiation. J Cancer Sci Clin Ther 2021; 5 (2) 250 – 285. Pagina265 – 266. 
VertalingDeepL Translate. Cursief: WdJ.  
920 Ibidem, pagina 267.  
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de temporale kwab, de meest blootgestelde deel van de hersenen. Ipsilateraal gebruik van mobiele 

telefoons leverde OR = 1,96, 95% BI = 1,22-3,16 op voor alle gliomen, cumulatief gebruik ≥1640 

uur. Verder werd een statistisch significant verhoogd risico op glioom gezien in de groep 2-4 jaar voor 

regelmatig gebruik, met 1-1,9 jaar gebruik als referentiecategorie, OR = 1,68, 95% BI = 1,16-2,41, zie 

Bijlage 2 . De hoogste OR werd gezien in de categorie 10+ jaar voor regelmatig gebruik, OR = 2,18, 95% 

CI = 1,43-3,31. 

 

In delen van Interphone werd de RF-stralingsdosis geschat als totale cumulatieve specifieke energie 

(TCSE; J/kg) geabsorbeerd in het geschatte centrum van de tumor. Het risico nam toe met toenemende 

TCSE 7+ jaar voor diagnose, OR = 1,91, 95% BI = 1,05 - 3,47 (p-trend = 0,01) in het hoogste kwintiel. In 

vergelijking met glioom in andere delen van de hersenen, werden verhoogde OR's gevonden voor 

tumoren in het meest blootgestelde deel van de hersenen bij degenen met 10+ jaar mobiele 

telefoongebruik, OR = 2,80, 95% BI = 1,13 - 6,94. 

 

Vergelijkbare resultaten werden gerapporteerd door Grell et al.‟921 

 

588. Ook de CEFALO-studie, een epidemiologische studie die een mogelijk verband 

aantoonde tussen mobiele telefonie en hersentumoren bij kinderen, werd onjuist door de 

ICNIRP beoordeeld. 

 

„Bovendien beweert ICNIRP dat “onderzoeken naar andere soorten tumoren ook geen bewijs hebben geleverd 

van een verhoogd tumorrisico in verband met het gebruik van mobiele telefoons. Er is slechts één onderzoek 

beschikbaar over het gebruik van mobiele telefoons bij kinderen en het risico op hersentumoren. Er werd geen 

verhoogd risico op hersentumoren waargenomen.” Dit is weer een onjuiste bewering. De CEFALO-studie, 

zoals eerder besproken, toonde verhoogde risico's ondanks methodologische tekortkomingen.‟922 

 

589. De kritiek van de ICNIRP dat statistisch significante resultaten uit epidemiologische 

studies van de Hardell groep gebaseerd kunnen zijn op recall-bias wordt door Hardell et 

al. eveneens weerlegd, op grond van het feit dat meningioomgevallen als controles 

werden gebruikt. Recall-bias is een verstoring van de resultaten doordat patiënten zich 

bepaalde zaken anders herinneren dan de manier waarop ze in werkelijkheid gebeurd 

zijn. Hardell et al.: 

 

„Voor meningioom werd in hetzelfde onderzoek geen statistisch significant verhoogd risico 

gevonden. Het gebruik van meningioomgevallen als "controles" (de vergelijkingsentiteit) leverde nog 

steeds een statistisch significant verhoogd risico op voor glioom en gebruik van mobiele 

telefoons; ipsilateraal gebruik OR = 1,4, 95 % BI = 1,1-1,8, contralateraal OR = 1,0, 94% BI = 0,7-1,4 en 

voor draadloos telefoongebruik ipsilateraal OR = 1,4, 95 % BI = 1,1-1,9, contralateraal OR = 1,1, 95 % BI = 

0,8-1,6. Vergelijkbare resultaten werden gevonden voor akoestisch neuroom met gevallen van 

meningioom als de vergelijkingsgroep. Deze resultaten laten duidelijk zien dat de verhoogde risico's 

voor glioom en akoestische neuroom niet werden veroorzaakt door recall-bias.‟923 

 

590. Een andere belangrijke studie als het gaat om bewijs van een verhoogd risico op 

glioom, is de door de ICNIRP genegeerde CERENAT-studie van Coureau et al.924 

                                                           
921 Ibidem, pagina 266. 
922Hardell L, Nilsson M, Koppel T, Carlberg M (2021). Aspects on the International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection (ICNIRP) 2020-guidelines on radiofrequency radiation. J Cancer Sci Clin Ther 2021; 5 (2) 250 – 285. Pagina 267. 
VertalingDeepL Translate. Cursief: WdJ.  
923 Ibidem.  
924

Coureau G, Bouvier G, Lebailly P, et al. (2014). Mobile phone use and brain tumours in the CERENAT case-control study. Occup 

Environ Med 71 (2014): 514-522. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24816517/.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24816517/


Verweerschrift W.J. de Jong - RvS 202100651/1/R4 

246 / 465 
 

„De CERENAT-studie van Coureau et al.925 werd weggelaten door ICNIRP. De studie versterkte het 

bewijs van een verhoogd risico op glioom in verband met het gebruik van mobiele 

telefoons. Levenslange cumulatieve duur ≥896 uur gaf OR = 2,89, 95% BI 1,41 - 5,93 voor glioom. Aantal 

oproepen ≥18.360 gaf OR = 2,10, 95% BI 1,03 - 4,31. Hogere risico's werden verkregen voor het hoogste 

blootgestelde gebied (temporele tumor), evenals voor beroepsmatig en stedelijk gebruik van mobiele 

telefoons.‟926 
 

591. Het is opvallend tot welke verregaande conclusies de ICNIRP komt, terwijl de 

commissie zelf geen literatuur- en evaluatieonderzoek heeft verricht. Conclusies die in 

strijd zijn met het wetenschappelijk bewijs uit zowel dier- als epidemiologisch onderzoek, 

als uit incidentiegegevens. 

 

„Volgens ICNIRP hebben onderzoeken naar blootstelling aan RF-straling uit de omgeving "geen bewijs 

geleverd van een verhoogd risico op kanker, noch bij kinderen noch bij volwassenen". Er worden geen 

verwijzingen naar die verklaring gegeven. In een recensie van Khurana et al. rapporteerden twee van 

de drie studies een verhoogde incidentie van kanker op een afstand < 350 m of < 400 m van een 

basisstation. Dode et al.rapporteerde verhoogde kankersterfte in een gebied binnen 500 m van een 

basisstation in Belo Horizonte, Brazilië. Een studie uit Taiwan vond een statistisch significant verhoogd 

risico op alle neoplasmata927 bij kinderen met een hogere dan gemiddelde blootstelling aan RF-straling 

aan basisstations voor mobiele telefoons. Een oorzakelijk verband tussen RF-straling in beroepsmatige 

en militaire omgevingen, voornamelijk communicatieapparatuur en radar, en hematolymfatische 

maligniteiten928 werd gemeld door Peleg et al. Ze concludeerden dat het beschikbare onderzoek "een 

samenhangend pleidooi vormt voor een oorzaak-gevolgrelatie en het classificeren van blootstelling aan RFR als 

kankerverwekkend voor de mens (IARC-groep 1)". DNA-schade en oxidatieve stress werden in verband 

gebracht met het wonen in de buurt van basisstations in een onderzoek uit India dat ook in deze context 

van belang is. Het zou relevant zijn geweest voor ICNIRP om de literatuur te beoordelen.‟929 

 

592. De veiligheidsclaim van de ICNIRP is opvallend genoeg ook in strijd met een 

uitspraak van dr. Martin Roösli, mede-auteur van de nieuwe ICNIRP-richtlijnen, ten 

aanzien van kinderleukemie: 

 

„Er zijn ook onderzoeken die een verhoogd risico op kinderleukemie door RF-zenders laten zien. Een 

van de auteurs van de ICNIRP 2020-richtlijnen, commissielid Martin Röösli, verklaarde op een seminar 

georganiseerd door SSM in 2016 dat tot 2003 op één na alle resultaten op zenders een verhoogd risico 

op kinderleukemie hadden laten zien: “het was behoorlijk indrukwekkend dat bijna alle onderzoeken naar 

verschillende soorten leukemieën in feite een significant verhoogd risico rapporteerden. Het was dus geen 

willekeurige steekproef van risicoschattingen. Op één na waren alle risicoschattingen hoger dan 1”.930 Dit staat in 

                                                           
925 Ibidem.  
926

Hardell L, Nilsson M, Koppel T, Carlberg M (2021). Aspects on the International Commission on Non-Ionizing Radiation 

Protection (ICNIRP) 2020-guidelines on radiofrequency radiation. J Cancer SciClinTher 2021; 5 (2) 250 – 285. Pagina 267. Vertaling 
DeepL Translate.  
927Neoplasmata: Een neoplasma is een abnormale groei van cellen. Een ander woord voor neoplasma is tumor. 
Een neoplasma kan niet-kankerachtig of kankerachtig zijn. Niet-kankerachtige neoplasmata worden goedaardig genoemd. 
https://www.mypathologyreport.ca/nl/neoplasm/.  
928Hematolymfatische maligniteiten: kwaadaardig kanker van het beenmerg, bloed (‘hema’ is het Griekse woord voor bloed) of 
de lymfeklieren.  
929

Hardell L, Nilsson M, Koppel T, Carlberg M (2021). Aspects on the International Commission on Non-Ionizing Radiation 

Protection (ICNIRP) 2020-guidelines on radiofrequency radiation. J Cancer SciClinTher 2021; 5 (2) 250 – 285. Pagina 268. Vertaling 
DeepL Translate. 
930 Live gestreamedwebcast-seminar van de Zweedse Autoriteit voor Stralingsveiligheid (SSM) op 19 mei 2016, een webcast-
seminar over de stand van kennis op het gebied van elektromagnetische velden en gezondheid. 
https://www.youtube.com/watch?v=IKFf5zzlGqM.  

https://www.mypathologyreport.ca/nl/neoplasm/
https://www.youtube.com/watch?v=IKFf5zzlGqM
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schril contrast met de claim in ICNIRP 2020.‟931 

 

593. De claim dat epidemiologische studies geen bewijs zouden geven van mogelijke of 

reële schade, dient dus zonder terughoudendheid als ondeugdelijk te worden afgewezen.  

 

 

IV.XIII.IV. DEFACTUALISATIE GROEIENDE INCIDENTIECIJFERS KANKER 
 

594. Naast het defactualiseren van wetenschappelijk bewijs uit zowel dierstudies als 

epidemiologische studies, tonen Hardell et al. (2021) aan hoe de ICNIRP de lezer ook 

misleidt met de verklaring: „trends in de incidentie van hersenkanker in een groot aantal landen 

of regio's (…) laten geen toename van de incidentie zien sinds de introductie van mobiele 

telefoons‟932.933 Hardell et al.:  

 

„Dit is niet correct. Philips et al.934  rapporteerde een statistisch significante toenemende incidentie van 

glioblastomamultiforme935 in het VK gedurende 1995-2015. Vergelijkbare resultaten werden 

gepubliceerd in de VS. In Zweden publiceerde de Hardell-groep toenemende aantallen hersentumoren 

op basis van het Swedish National Inpatient Register andtheCauses of Death Register936. Dezelfde groep 

publiceerde ook een toenemende incidentie van hersentumoren in het Zweedse Kankerregister.‟937 

 

595. Deze studie van de Hardell-groep, die gedurende 2007 – 2015 stijgende percentages 

toonde van tumoren van onbekende typen in de hersenen van beide geslachten, wordt als 

wetenschappelijk valide ook door het EPRS aangehaald.938 De figuren 5.15 en 5.16 geven 

een grafische weergave van deze stijgingen van hersentumoren bij zowel mannen als 

vrouwen.  

 

                                                           
931

Hardell L, Nilsson M, Koppel T, Carlberg M (2021). Aspects on the International Commission on Non-Ionizing Radiation 

Protection (ICNIRP) 2020-guidelines on radiofrequency radiation. J Cancer Sci Clin Ther 2021; 5 (2) 250 – 285. Pagina 268. 
VertalingDeepL Translate.  
932International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Guidelines for limiting exposure to electromagnetic fields (100 
kHz to 300 GHz). Health Phys 118 (2020): 483-524. Pagina 523. 
https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdf.  
933Hardell L, Nilsson M, Koppel T, Carlberg M (2021). Aspects on the International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection (ICNIRP) 2020-guidelines on radiofrequency radiation. J Cancer Sci Clin Ther 2021; 5 (2) 250 – 285. Pagina 268. 
VertalingDeepL Translate.  
934 Philips A, Henshaw DL, Lamburn G, et al.  (2018). Brain Tumours: Rise in Glioblastoma Multiforme Incidence in England 1995-
2015 Suggests an Adverse Environmental or Lifestyle Factor. J Environ Public Health (2018): 7910754. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30034480/.  
935Glioblastomamultiforme: kwaadaardig, zeer snel groeiend gezwel in de hersenen. 
936Hardell L, Carlberg M. Increasing rates of brain tumours in the Swedish national inpatient register and the causes of death 
register. Int J Environ Res Public Health 12 (2015): 3793-3813. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4410216/.  
937

Hardell L, Nilsson M, Koppel T, Carlberg M (2021). Aspects on the International Commission on Non-Ionizing Radiation 

Protection (ICNIRP) 2020-guidelines on radiofrequency radiation. J Cancer Sci Clin Ther 2021; 5 (2) 250 – 285. Pagina 268. 
VertalingDeepL Translate. 
938 Ibidem. 

https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30034480/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4410216/
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Figuur 5.15. Het Zweedse nationale patiëntenregister (bron: Hardell en Carlberg, 2017):  
mannen . Joinpoint regressie analyse van het aantal patiënten per 100.000 inwoners volgens  
het Zweeds Nationaal Patiënten Register voor mannen, alle leeftijden gedurende 1998-2015  
gediagnosticeerd met D43 = tumor van onbekend type in de hersenen of het CZS.939 

 

 

 
Figuur 5.16. Het Zweedse nationale patiëntenregister (bron: Hardell en Carlberg, 2017):  
vrouwen.Joinpoint regressie analyse van aantal patiënten per 100.000 inwoners volgens  
het Zweeds Nationaal Patiënten Register voor vrouwen, alle leeftijden gedurende 1998-2015  
gediagnosticeerd met D43 = tumor van onbekend type in de hersenen of het CZS.940 

                                                           
939European Parliamentary Research Service / EPRS (2021). Health Impact of 5G. Study: Panel for the Future of Science and 
Technology. Scientific Foresight Unit (STOA) PE 690.012 – July 2021. Pagina 143. 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf. 
940European Parliamentary Research Service / EPRS (2021). Health Impact of 5G. Study: Panel for the Future of Science and 
Technology. Scientific Foresight Unit (STOA) PE 690.012 – July 2021. Pagina 144. 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf. 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf
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596. Ook incidentiecijfers uit Engeland laten een groei zien van hooggradige agressieve 

hersentumoren (figuur 5.17).  

 

„In een Britse studie van nationale incidentiegegevens over kwaadaardige hersentumoren was er een 

stijging van de percentages van het agressievere type dat werd geïdentificeerd in de epidemiologische 

case control studies. De auteurs keken naar de incidentie van hersentumoren in drie "grote 

kankerregisters" over een periode van 15 jaar (1992-2006). De studie toonde "verminderde percentages 

van primaire hersentumoren op alle plaatsen met de opmerkelijke uitzondering van de toegenomen 

incidentie van glioblastomamultiforme (GBM)941 in de frontale kwabben, slaapkwabben en cerebellum. 

De toename van GBM's in de temporale kwab (het gebied van de hersenen het dichtst bij het oor en 

mogelijk bij een telefoon) werd waargenomen in alle drie registers, variërend van ongeveer 1,3 % tot 2,3 

% per jaar, een bevinding die statistisch significant is (Philips et al., 2018).‟942 

 

 

Figuur 5.17. Trends in de incidentie van alle kwaadaardige hersentumoren in  
Engeland (Philips et al., 2018), aangehaald uit rapport EPRS ‘Health impact of 5G’943 
 

 

„Concluderend zijn, onder verwijzing naar ons onderzoek naar FR1944, in beperkte mate positieve 

associaties waargenomen in de literatuur tussen blootstelling aan RF-EMV van draadloze telefoons en 

glioom, en akoestisch neuroom bij mensen.‟945 

 

                                                           
941Glioblastomamultiforme (GBM): kwaadaardig, zeer snel groeiend gezwel in de hersenen. 
942European Parliamentary Research Service / EPRS (2021). Health Impact of 5G. Study: Panel for the Future of Science and 
Technology. Scientific Foresight Unit (STOA) PE 690.012 – July 2021. Pagina 144. 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf. 
943 Ibidem, pagina 145. 
944 450 tot 6000 MHz. 
945European Parliamentary Research Service / EPRS (2021). Health Impact of 5G. Study: Panel for the Future of Science and 
Technology. Scientific Foresight Unit (STOA) PE 690.012 – July 2021. Pagina 145. 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf
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597. Stijgende incidentiecijfers van kwaadaardige tumoren in de hersenen vinden we ook 

in een rapport van ANSES, het Franse nationaal agentschap voor voedsel, milieu, 

gezondheid en veiligheid op het werk.946 

 

„Bovendien wordt door ANSES (2019), in de bundel "Estimationsnationales de l'incidence et de la 

mortalité par cancer en France métropolitaineentre 1990 et 2018", de trend van de incidentie (nieuwe 

gevallen per jaar) van glioblastomen (kwaadaardige tumoren van de hersenen) histologisch bevestigd. 

Tussen 1990 en 2018 is het aantal nieuwe gevallen per jaar, zowel bij mannen als bij vrouwen, gestegen. 

Dit is in hoofdzaak toe te schrijven aan de (milieu-, beroeps-) toename van de risico's in verband met dit 

type kanker (ANSES, 2019).‟ 947 

 

598. Ook in studies uit de VS wordt een „toename van de incidentie van 

glioblastomamultiforme948 in de frontale en temporale kwabben en cerebellum‟ gemeld (Little et 

al., 2012; Zada et al., 2012), aldus het EPRS.949Daarnaast toont de studie „Global Burden of 

Deseases‟ uit 2019 een algemene toename aan van kwaadaardige tumoren van het centrale 

zenuwstelsel, waaronder hersentumoren. 

 

„Wat betreft kwaadaardige tumoren van het centrale zenuwstelsel (CZS) meldde in 2019 de Global 

Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors (GBD) Study 2016 (GBD 2016, gepubliceerd in Lancet 

Neurol, 2019) een 4,63 per 100.000 persoonsjaren wereldwijde incidentie van maligne950 CZS-tumoren, 

wat een stijging van 17,3% betekent van 1990 tot 2016. De top drie landen met het hoogste aantal 

incidente gevallen waren China, de VS en India.‟951 
 

599. De hier door het EPRS aangehaalde GBD-studie heb ik uitgebreid besproken in mijn 

beroepschrift op pagina 11 „Nadere toelichting en onderbouwing, kader: „GBD-studie toont 

wereldwijde toename incidentie hersentumoren. Nederland in top 3 grootste incidentiestijging 

West-Europa 1990 – 2016‟. De conclusies uit deze studie zijn onweerlegd en onweersproken 

gebleven door appellanten.  

 

600. Hardell et al.(2021) maken ook melding van een toename van de incidentie van 

schildklierkanker in de Scandinavische landen sinds het gebruik van mobiele telefonie, 

incidentiecijfers die ruim voor de vaststelling van de nieuwe ICNIRP-richtlijnen bekend 

waren. Genetische gevoeligheid bij de ontwikkeling van schildklierkanker blijkt volgens 

de onderzoekers een rol te spelen.  

 

„In 2016 publiceerde de Hardell-groep een toenemende incidentie van schildklierkanker in de 

Scandinavische landen, vooral gedurende de laatste twee decennia De schildklier is een doelwitorgaan 

voor RF-straling van smartphones, wat werd besproken als een etiologische factor. Een case-control 

studie naar het gebruik van mobiele telefoons suggereerde een verhoogd risico op schildklierkanker 

geassocieerd met langdurig gebruik. Hetzelfde materiaal werd gebruikt om de genotype-

                                                           
946 ANSES: L’Agencenationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. https://www.anses.fr/fr.  
947European Parliamentary Research Service / EPRS (2021). Health Impact of 5G. Study: Panel for the Future of Science and 
Technology. Scientific Foresight Unit (STOA) PE 690.012 – July 2021. Pagina144. 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf. 
948Glioblastomamultiforme: Kwaadaardig, zeer snel groeiend gezwel in de hersenen.  
949European Parliamentary Research Service / EPRS (2021). Health Impact of 5G. Study: Panel for the Future of Science and 
Technology. Scientific Foresight Unit (STOA) PE 690.012 – July 2021. Pagina 143. 
950 Kwaadaardige.  
951 Ibidem ERPS, pagina 143. 

https://www.anses.fr/fr
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf
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omgevingsinteractie tussen single nucleotide polymorphism (SNP's)952 en het gebruik van mobiele 

telefoons te bestuderen. De studie toonde aan dat het gebruik van mobiele telefoons het risico op 

schildklierkanker verhoogde wanneer genetische varianten in sommige genen aanwezig waren. Er 

werd geconcludeerd dat routes die verband houden met DNA-herstel mogelijk betrokken zijn bij het 

verhoogde risico. Het onderzoek is 6 december 2019 online gepubliceerd, dat is ruim voor de ICNIRP 

2020-publicatie. ICNIRP liet volledig na om de toenemende incidentie van schildklierkanker en de 

associatie met mobiel telefoongebruik te bespreken. De stelling van ICNIRP dat er geen risico is voor 

andere tumortypes is niet correct. De toenemende incidentie van schildklierkanker in de 

Scandinavische landen wordt bevestigd in onze recente publicatie 953.‟954 

 

601. Deze incidentiecijfers laten zien dat de niet onderbouwde claim van de ICNIRP dat 

„trends in de incidentie van hersenkanker in een groot aantal landen of regio's (…) geen toename 

van de incidentie (laten) zien sinds de introductie van mobiele telefoons‟ misleidend en gevaarlijk 

is en in strijd met het wetenschappelijk bewijs. In de conclusie van Hardell et al. (2021) 

over de nieuwe richtlijnen 2020 lezen we: 

 

„De conclusie van ICNIRP over kankerrisico's luidt: "Samengevat zijn er geen effecten van 

radiofrequente EMV op de inductie of ontwikkeling van kanker aangetoond." Deze conclusie is niet 

juist en wordt tegengesproken door wetenschappelijk bewijs. Overvloedig en overtuigend bewijs van 

verhoogde kankerrisico's en andere negatieve gezondheidseffecten zijn momenteel beschikbaar. De 

ICNIRP-richtlijnen voor 2020 staan blootstelling toe op niveaus waarvan bekend is dat ze schadelijk 

zijn. In het belang van de volksgezondheid moeten de ICNIRP 2020-richtlijnen onmiddellijk worden 

vervangen door werkelijk beschermende richtlijnen die zijn opgesteld door onafhankelijke 

wetenschappers.‟955 

 

V.XV. MEERDERHEID DESKUNDIGEN EMV EN GEZONDHEID WIJST VEILIGHEID 

ICNIRP-RICHTLIJNEN AF 

602. Inmiddels ruim een decennium geleden, in 2011, waarschuwde de Raad van Europa al 

dat de richtlijnen van de ICNIRP „ernstige beperkingen vertonen‟. Resolutie 1815 van de Raad 

benadrukt:  

 

 „De onafhankelijkheid en geloofwaardigheid van de ingezette wetenschappelijke deskundigheid is van 

cruciaal belang voor een transparante en evenwichtige beoordeling van de mogelijke negatieve 

gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu. De resolutie beveelt aan:  

 

alle redelijke maatregelen te nemen om de blootstelling aan EMV (met name van mobiele telefoons) en 

in het bijzonder ter bescherming van kinderen en jongeren die het grootste risico lijken te lopen om 

hoofdtumoren te ontwikkelen;  

 

heroverweging van de wetenschappelijke basis voor de huidige normen inzake blootstelling aan 

elektromagnetische velden van de International Commission on Non-IonizingRadiationProtection, die 

                                                           
952SNP’s: Single nucleotide polymorphism, vaak SNP's genoemd (uitgesproken als "snips"), zijn het meest voorkomende type 
genetische variatie bij mensen.https://medlineplus.gov/genetics/understanding/genomicresearch/snp/.  
953 Carlberg M, Koppel T, Hedendahl LK, et al. (2020). Is the Increasing Incidence of thyroid cancer in the Nordic countries caused 
by use of Mobile Phones? Int J Environ Res Public Health 17 (2020): 9129. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33297463/. Voor 
PDF: https://www.mdpi.com/1660-4601/17/23/9129.  
954Hardell L, Nilsson M, Koppel T, Carlberg M (2021). Aspects on the International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection (ICNIRP) 2020-guidelines on radiofrequency radiation. J Cancer Sci Clin Ther 2021; 5 (2) 250 – 285. Pagina267 - 268. 
VertalingDeepL Translate. 
955 Ibidem, pagina 274.  

https://medlineplus.gov/genetics/understanding/genomicresearch/snp/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33297463/
https://www.mdpi.com/1660-4601/17/23/9129
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ernstige beperkingen vertonen;  

 

verspreiding van informatie en bewustmakingscampagnes over de risico's van potentieel schadelijke 

biologische gevolgen op lange termijn voor het milieu en de menselijke gezondheid, met name gericht 

op kinderen tieners en jongeren in de vruchtbare leeftijd;  

 

de voorkeur geven aan internetverbindingen via kabel (voor kinderen in het algemeen en in het 

bijzonder in scholen), en strikte regulering van het gebruik van mobiele telefoons door schoolkinderen 

in schoollokalen;  

 

meer overheidsfinanciering voor onafhankelijk onderzoek ter evaluatie van gezondheidsrisico's." 

(Vergadering van het Europees Parlement, 2011).‟956 

 

603. Uit de meermalig in dit verweerschrift aangehaalde citaten uit de studie „Health impact 

of 5G‟957 van het Directoraat-Generaal Parlementaire Onderzoeksdiensten van het 

Europees Parlement (EPRS) mag blijken dat dit standpunt nog steeds door het Europees 

Parlement wordt gedragen. Het EPRS spreekt ten aanzien van de uitrol van 5G zelfs van 

een „experiment op de menselijke bevolking in volledige onzekerheid over de gevolgen‟958 en dringt 

aan op een moratorium.959 

 

604. Om te laten zien hoe scheef de situatie in het antennebeleid is gegroeid als het gaat om 

wetenschappelijk bewijs van potentiële en/of reële gezondheidsschade van digitaal 

gemoduleerde RF-EMV zoals gebruikt bij draadloze technologie, wijs ik er nogmaals op 

dat de meerderheid van de wetenschappelijke gemeenschap op het gebied van EMV en 

gezondheid de blootstellingslimieten van de ICNIRP afwijst. Concreet betreft het onder 

andere de inmiddels 255internationale wetenschappers, deskundig op het gebied van 

EMV en gezondheid, die het „International EMF Scientist Appeal‟ ondertekenden en 

gezamenlijk meer dan 2.000 peer reviewed studies op dit gebied hebben gepubliceerd.960 
961 

 

605. In dit Appeal, wordt doorde wetenschappers aangedrongen op bescherming tegen 

blootstelling aan niet-ioniserende elektromagnetische velden, omdat daar volgens deze 

groep deskundigen momenteel geen sprake van is.  

 

„Wij zijn wetenschappers die zich bezighouden met de studie van biologische en gezondheidseffecten 

van niet-ioniserende elektromagnetische velden (EMV). Op basis van peer-reviewed, gepubliceerd 

onderzoek maken we ons ernstige zorgen over de alomtegenwoordige en toenemende blootstelling aan 

EMV die wordt gegenereerd door elektrische en draadloze apparaten. Deze omvatten, maar zijn niet 

                                                           
956Aangehaalduit: European Parliamentary Research Service / EPRS (2021). Health Impact of 5G. Study: Panel for the Future of 
Science and Technology. Scientific Foresight Unit (STOA) PE 690.012 – July 2021. Pagina 7. VertalingDeepL Translate. 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf. 
957European Parliamentary Research Service / EPRS (2021). Health Impact of 5G. Study: Panel for the Future of Science and 
Technology. Scientific Foresight Unit (STOA) PE 690.012 – July 2021. 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf. 
958Ibidem, pagina VII.  
959 Ibidem, pagina VII en pagina 153.  
960https://emfscientist.org/.  
961Zie‘Selected quotations from scientists who signed the International EMF Scientist Appeal’, pagina 9. 
https://emfscientist.org/images/docs/EMF_Scientist_Expert_Quotes_alpha.pdf.  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf
https://emfscientist.org/
https://emfscientist.org/images/docs/EMF_Scientist_Expert_Quotes_alpha.pdf
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beperkt tot, apparaten die radiofrequente straling (RFR) uitzenden, zoals mobiele en draadloze 

telefoons en hun basisstations, wifi, zendantennes, slimme meters en babyfoons, evenals elektrische 

apparaten en infrastructuren. gebruikt bij de levering van elektriciteit die een extreem laagfrequent 

elektromagnetisch veld (ELF EMV) genereert.‟962 

 

606. De ondertekenaars van het „International EMF Scientists Appeal‟ zijn van mening dat er 

een valide wetenschappelijke basis is voor hun gemeenschappelijke zorgen963: 

 

„Talrijke recente wetenschappelijke publicaties hebben aangetoond dat EMV levende organismen 

aantast op niveaus die ver onder de meeste internationale en nationale richtlijnen liggen. De effecten 

zijn onder meer een verhoogd risico op kanker, cellulaire stress, toename van schadelijke vrije radicalen, 

genetische schade, structurele en functionele veranderingen van het voortplantingssysteem, leer- en 

geheugenstoornissen, neurologische aandoeningen en negatieve effecten op het algemene welzijn van 

de mens. Schade gaat veel verder dan het menselijk ras, aangezien er steeds meer aanwijzingen zijn 

voor schadelijke effecten op zowel het planten- als het dierenleven.  

 

Deze bevindingen rechtvaardigen onze oproep aan de Verenigde Naties (VN) en alle lidstaten in de 

wereld, om de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aan te moedigen krachtig leiderschap uit te 

oefenen bij het bevorderen van de ontwikkeling van meer beschermende EMV-richtlijnen, over het 

aanmoedigen van voorzorgsmaatregelen en het informeren van het publiek over gezondheidsrisico's, 

met name de risico's voor kinderen en de ontwikkeling van de foetus. Door geen actie te ondernemen, 

vervult de WHO haar rol als vooraanstaande internationale volksgezondheidsinstantie niet.‟964 
 

607. Gezien de in deze groep aanwezige expertise965, duiden de zorgen van deze 

wetenschappers op een plausibel risico, conform de definitie van de Gezondheidsraad, 

waarbij inderdaad  voorzorgsmaatregelen gewenst zijn (zie ook hoofdstuk II). De 

Gezondheidsraad steltdat er sprake van een plausibel risico dat om voorzorg vraagt, 

wanneer „enkele experts in het betreffende vakgebied hun zorgen uiten over de dreiging‟.966 

Uiteraard overstijgt een groep van 255 internationale deskundigen op het gebied van EMV 

en gezondheid duidelijk het aantal van „enkele experts‟ nodig om te kunnen spreken over 

een plausibel (dat wil zeggen, een aannemelijk, geloofwaardig) risico dat voorzorg 

rechtvaardigt. ((Sterker nog, dit aantal onafhankelijke wetenschappers, overstijgt in ieder 

geval verre het aantal Commissieleden van de ICNIRP967, momenteel 14.Tellen we daar de 

zogenaamde „Scientific Expert Group‟ (SEG) bij op (met 27 leden)968, dan komen we nog 

steeds op slechts 41 deskundigen die de grenswaarden bepalen, tegenover 255 

deskundigen die hiertegen ernstige (met wetenschappelijk bewijs onderbouwde) 

bezwaren maken.  

                                                           
962 International Appeal (2015).Scientists Call for Protection from Non-Ionizing Electromagnetic Field Exposure. Initial release 
date: May 11, 2015. Date of this version: September 21, 2019. Vertalingcitaat: Google Translate.  
https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal. 
963 Gezien de in de groep aanwezige expertise, komt dit overeen met de definitie van de Gezondheidsraad van een ‘plausibel 
risico’ dat om toepassing van het voorzorgbeginsel vraagt. 
964 International Appeal (2015). Scientists Call for Protection from Non-Ionizing Electromagnetic Field Exposure. Initial release 
date: May 11, 2015. Date of this version: September 21, 2019. Vertalingcitaat: Google Translate.  
https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal. 
965 Zie voor overzicht ondertekenaars: https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal. 
966Gezondheidsraad (2008). Voorzorg met rede. Pagina 17. 
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2008/09/26/voorzorg-met-rede. 
967 Aantal op de website genoemde leden d.d. 12 april 2022: https://www.icnirp.org/en/about-icnirp/commission/index.html.  
968 Aantal op de website genoemde leden d.d. 12 april 2022: https://www.icnirp.org/en/about-icnirp/scientific-expert-
group/index.html. 

https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal
https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal
https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2008/09/26/voorzorg-met-rede
https://www.icnirp.org/en/about-icnirp/commission/index.html
https://www.icnirp.org/en/about-icnirp/scientific-expert-group/index.html
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608. Over de ontoereikendheid van de ICNIRP-blootstellingslimieten schrijven de 

ondertekenaars van het Appeal: 

 

„De verschillende instanties die veiligheidsnormen vaststellen, zijn er niet in geslaagd toereikende 

richtlijnen voor te schrijven om het grote publiek te beschermen, met name kinderen die kwetsbaarder 

zijn voor de effecten van EMV. De International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection 

(ICNIRP) heeft in 1998 de "Guidelines For Limiting Exposure To Time-Varying Electric, Magnetic, and 

Electromagnetic Fields (up to 300 GHz)" vastgesteld. Deze richtlijnen worden aanvaard door de WHO 

en tal van landen over de hele wereld. De WHO roept alle landen op om de ICNIRP-richtlijnen over te 

nemen om internationale harmonisatie van normen aan te moedigen. In 2009 bracht de ICNIRP een 

verklaring uit waarin stond dat zijhaar richtlijnen uit 1998 opnieuw bevestigde, aangezien, volgens haar 

mening, de wetenschappelijke literatuur die sindsdien is gepubliceerd “heeft geen bewijs geleverd van 

nadelige effecten onder de basisbeperkingen en vereist geen onmiddellijke herziening van de richtlijnen 

voor het beperken van blootstelling aan hoogfrequente elektromagnetische velden”.ICNIRP blijft tot op 

de dag van vandaag deze beweringen doen, ondanks groeiend wetenschappelijk bewijs van het 

tegendeel. Wij zijn van mening dat, omdat de ICNIRP-richtlijnen geen betrekking hebben op langdurige 

blootstelling en effecten van lage intensiteit, deze onvoldoende zijn om de volksgezondheid te 

beschermen.‟969 

 

609. In  het appeal wordt er door de wetenschappers gezamenlijk op aangedrongen dat: 

 

1) kinderen en zwangere vrouwen worden beschermd; 

2) richtlijnen en regelgevende normen worden versterkt; 

3) fabrikanten worden aangemoedigd om veiligere technologie te ontwikkelen; 

4) nutsbedrijven die verantwoordelijk zijn voor de opwekking, transmissie, distributie en bewaking van 

elektriciteit zorgen voor een adequate stroomkwaliteit en zorgen voor een goede elektrische bedrading 

om schadelijke aardstroom tot een minimum te beperken; 

5) het publiek volledig wordt geïnformeerd over de mogelijke gezondheidsrisico's van 

elektromagnetische energie en methoden voor schadebeperking aanleren; 

6) medische professionals worden voorgelicht over de biologische effecten van elektromagnetische 

energie en training krijgen over de behandeling van patiënten met elektromagnetische gevoeligheid; 

7) regeringen opleiding en onderzoek financieren op het gebied van elektromagnetische velden en 

gezondheid dat onafhankelijk is van de industrie en de industrie verplicht tot samenwerking met 

onderzoekers; 

8) media de financiële relaties van experts met de industrie openbaar maken wanneer ze hun mening 

geven over gezondheids- en veiligheidsaspecten van EMV-emitterende technologieën en 

9) veilige zones (stralingsvrije gebieden) worden ingesteld.970 

 

610. Het appeal is gestuurd aandesecretaris-generaal van de Verenigde Naties, de 

directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), aan de uitvoerend 

directeur van het UNEP Milieuprogramma en aan de VN-lidstaten. Uiteraard is ook de 

Nederlandse overheid van dit appeal op de hoogte.  

 

611. Dat er tot op heden geen enkel gehoor is gegeven aan dit beroepschrift (Appeal) kan 

mogelijk verklaard worden doordat de uitrol van 5G juist vanuit de Verenigde Naties 

wordt aangestuurd (zie …) Het negeren van het appeal van deze grote groep 

                                                           
969https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal. 
970 Ibidem. 
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wetenschappers, deskundig op het gebied van EMV en gezondheid, is in strijd met het 

voorzorgbeginsel (zie hoofstuk II) en de adviezen van zowel de Wetenschappelijke Raad 

voor het Regeringsbeleid (WRR)  als de Gezondheidsraad, om voorzorg toe te passen 

zodra er sprake is van een ambigue of plausibel risico.  

 

612. Het negeren van deze groep deskundigen, die „hun zorgen uiten over de dreiging‟ van 

gezondheidsschade van blootstellingen ruim onder de ICNIRP-limieten, is in strijd met 

het gezond verstand. De veiligheidsclaim ICNIRP-limieten zoals die door appellanten ten 

onrechte en volkomen ondeskundig in stand wordt gehouden, dient dan ook ten stelligste 

te worden afgewezen.  

 

V.XV. KARTELVORMING EN BELANGENVERSTRENGELING ICNIRP MET INDUSTRIE 

613. De invloed die de ICNIRP heeft gekregen als het gaat om het vaststellen van 

grenswaarden op het gebied van blootstelling aan RF-EMV, is alleen mogelijk door het 

kartel dat zij vormt met andere adviesorganen op het gebied van EMV en gezondheid en 

de verstrengeling van dit kartel met de industrie.  

 

614. In mijn beroepschrift heb ik uitgebreid laten zien dat er vanaf het begin van de 

oprichting van de ICNIRP en het WHO-EMF Project door dr. Michael Repacholi, sprake is 

van belangenverstrengeling van deze organisaties met de telecomindustrie. Dit is 

onweersproken en onweerlegd gebleven door appellanten. Inmiddels zijn binnen 

verschillende adviesorganen op het gebied van EMV en gezondheid sleutelposities 

ingenomen door wetenschappers met banden met de industrie, die echter meer en meer 

aan het licht komen en worden veroordeeld. 

 

V.XV.I. HOF VAN TURIJN WIJST ONAFHANKELIJKHEIDSCLAIM ICNIRP AF 

615. In overweging 6, pagina 2 – 3 van het hoger beroepschrift claimt KPN een 

onafhankelijkheid bij de ICNIRP die niet wordt onderbouwd en die nu juist al 

decennialang ter discussie staat.  

 

„De basis van de zogenaamde blootstellingslimieten is vastgesteld door een internationale groep van 

onafhankelijke wetenschappers, verenigd in de International Commission on Non-Ionizing Radiation 

Protection (ICNIRP).‟ 

 

616. In hoofdstuk I bracht ik het vonnis van het Italiaanse Hof van Beroep van Turijn van 

13 januari 2020 naar voren, waarin de rechter een causaal verband vaststelde tussen 

langdurig gebruik van een mobiele telefoon en hoofdkanker op grond van 

„probabilistische criteria‟ van „waarschijnlijker dan niet‟.971 Daarbij baseerde het Hof zich 

op onderzoeken onder leiding van de Zweedse oncoloog Lennart Hardell, waarvan de 

                                                           
971 https://www.phonegatealert.org/en/the-court-of-appeal-of-turin-confirms-the-link-between-a-head-tumour-and-mobile-
phone-use.  

https://www.phonegatealert.org/en/the-court-of-appeal-of-turin-confirms-the-link-between-a-head-tumour-and-mobile-phone-use
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rechtbank vaststelde dat het onafhankelijk was en „in tegenstelling tot sommige andere, niet 

werd medegefinancierd door dezelfde bedrijven die mobiele telefoons produceren.‟972 

 

617. In het vonnis, dat integraal online is gepubliceerd973, uit het Hof van Turijn scherpe 

kritiek op de belangenverstrengeling van de ICNIRP met de industrie. 

 

„In feite kan een groot deel van de wetenschappelijke literatuur die de kankerverwekkendheid van 

blootstelling aan radiofrequenties uitsluit, of die tenminste stelt dat de onderzoeken tot tegengestelde 

conclusies kwamen, niet als overtuigend worden beschouwd. Zoals ook naar voren gebracht door de 

door het hof aangewezen deskundigen, die de opmerkingen van de verdediging hebben 

becommentarieerd  (gerapporteerd op pagina's 84 - 97 van het rapport), bevinden de auteurs zich 

immers in een positie van belangenconflict die niet altijd wordt aangegeven: zie met name, op bladzijde 

94 van het rapport, de opmerking van de verdediging van de verdachte (die door de door het hof 

aangewezen deskundigen geenszins wordt bestreden) dat de auteurs van de door het INAIL vermelde 

studies, met naam genoemd, lid zijn van de ICNIRP en/of het SCENIHR974, die direct of indirect 

financiering van de industrie hebben ontvangen.‟ 975 

 

618. Het Hof van Turijn nam het advies van de door haar aangewezen deskundigen 

(Office Consultants) over dat onafhankelijk, niet door de industrie gefinancierd onderzoek 

„meer gewicht moet worden toegekend‟.  

 

„In het onderhavige geval kunnen zich belangenconflicten voordoen bij de beoordeling van de gevolgen 

van RF voor de gezondheid, bijvoorbeeld wanneer de auteur van de studie consultancywerkzaamheden 

heeft verricht voor de telefoonindustrie of financiering voor studies heeft ontvangen van de 

telefoonindustrie of (zoals ook is vastgesteld door het Karolinska Institutet in Stockholm, in verband 

met de klacht die is ingediend tegen Prof. Ahlbom, die vervolgens is ontslagen als voorzitter van de 

IARC-werkgroep over RF, juist vanwege zijn lidmaatschap van de ICNIRP) in gevallen waarin de 

auteur zelf lid is van de ICNIRP. In feite is de ICNIRP een particuliere organisatie, waarvan de RF-

richtlijnen van groot economisch en strategisch belang zijn voor de telecommunicatie-industrie, 

waarmee bovendien verschillende ICNIRP-leden banden hebben via consultancy-relaties. Afgezien van 

mogelijke banden met de industrie, lijkt het duidelijk dat ICNIRP-leden zich moeten onthouden van het 

beoordelen van het gezondheidseffect van RF-niveaus die ICNIRP zelf als veilig en dus niet schadelijk 

                                                           
972 https://www.reuters.com/article/us-italy-phones-idUSBRE89I0V320121019.  
973 Hof van Beroep van Turijn, Sectie Lav., 13 januari 2020, n. 904 - Langdurig gebruik van mobiele telefoons en hoofdkanker: 
causaal verband volgens probabilistische criteria van "waarschijnlijker dan niet".  
https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=21679:corte-di-appello-di-torino,-sez-lav-,-13-
gennaio-2020,-n-904-uso-prolungato-del-cellulare-e-tumore-alla-testa-nesso-causale-secondo-criteri-probabilistici-del-
pi%C3%B9-probabile-che-non&catid=72&Itemid=138. 
974 Net als de ICNIRP is het SCENIHR (Scientific Commitee on Emerging and Newly Identified Health Risks) opgericht door de 
Europese Commissie, onderhevig aan kritiek uit de wetenschappelijke gemeenschap vanwege belangenverstrengeling en het 
negeren van wetenschappelijke studies die schade aantonen. In Sage et al. (2015) lezen we: ‘Het SCENIHR verwerpt meta-
analyses van ten minste 65 afzonderlijke studies die synergetische schade rapporteren van gecombineerde blootstelling aan 
ELF/RF en giftige chemische stoffen. Dit is meer dan voldoende bewijs om een conclusie van "mogelijk effect" te rechtvaardigen, 
in overeenstemming met de richtlijn aan dit comité [BioInitiative WorkingGroup, 2014; SCENIHR, 2015a]. In het algemeen heeft 
het SCENIHR geen wetenschappelijke evaluatie uitgevoerd om mogelijke gezondheidsrisico's te beoordelen. Dit leidt tot onjuiste 
en misleidende conclusies, omdat niet wordt geconcludeerd dat dergelijke mogelijke gezondheidsrisico's bestaan. Uit het 
bewijsmateriaal dat SCENIHR heeft gepresenteerd blijkt duidelijk en onomstotelijk dat EMV-gezondheidsrisico's mogelijk zijn en in 
sommige gevallen zijn vastgesteld. Het is de plicht van het Comité om de Europese Commissie erop te wijzen dat EMV een nieuw 
en opkomend probleem zijndie een reële of potentiële bedreiging kunnen vormen.’  
Sage C, Carpenter DO, Hardell L (2015). Comments on SCENIHR: Opinion on potential health effects of exposure to 
electromagnetic fields, Bioelectromagnetics 36: 480 – 484 (2015). Bioelectromagnetics 37 (3). December 2015. 
https://www.researchgate.net/publication/287791372_Comments_on_SCENIHR_Opinion_on_potential_health_effects_of_exp
osure_to_electromagnetic_fields_Bioelectromagnetics_36480-484_2015. Vertaling citaat: DeepL Translate.  
975 Ibidem. Vertaling: Google Translate. Printversie, pagina 11.  

https://www.reuters.com/article/us-italy-phones-idUSBRE89I0V320121019
https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=21679:corte-di-appello-di-torino,-sez-lav-,-13-gennaio-2020,-n-904-uso-prolungato-del-cellulare-e-tumore-alla-testa-nesso-causale-secondo-criteri-probabilistici-del-pi%C3%B9-probabile-che-non&catid=72&Itemid=138
https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=21679:corte-di-appello-di-torino,-sez-lav-,-13-gennaio-2020,-n-904-uso-prolungato-del-cellulare-e-tumore-alla-testa-nesso-causale-secondo-criteri-probabilistici-del-pi%C3%B9-probabile-che-non&catid=72&Itemid=138
https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=21679:corte-di-appello-di-torino,-sez-lav-,-13-gennaio-2020,-n-904-uso-prolungato-del-cellulare-e-tumore-alla-testa-nesso-causale-secondo-criteri-probabilistici-del-pi%C3%B9-probabile-che-non&catid=72&Itemid=138
https://www.researchgate.net/publication/287791372_Comments_on_SCENIHR_Opinion_on_potential_health_effects_of_exposure_to_electromagnetic_fields_Bioelectromagnetics_36480-484_2015
https://www.researchgate.net/publication/287791372_Comments_on_SCENIHR_Opinion_on_potential_health_effects_of_exposure_to_electromagnetic_fields_Bioelectromagnetics_36480-484_2015
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voor de gezondheid heeft verklaard (Hardell, 2017)." (zie verslag blz. 107).‟976 

 

619. De aanpak van de Office Consultants, de door de rechter aangestelde adviseurs, is 

volgens het Hof van Turijn „volkomen acceptabel, aangezien het duidelijk is dat het onderzoek en 

de conclusies van onafhankelijke auteurs grotere garanties voor betrouwbaarheid bieden dan die 

welke in opdracht, beheer of althans gedeeltelijk gefinancierd zijn door partijen die geïnteresseerd 

zijn in de resultaten van de onderzoeken. De uitgebreide, wetenschappelijke volledig onhankelijke 

literatuur die door de Office Consultants wordt aangehaald en toegepast, moet daarom als 

betrouwbaarder worden beschouwd, evenals de conclusies die zij op epidemiologisch niveau heeft 

getrokken.‟977 

 

620. Ik vraag de Afdeling met klem dit voorbeeld van het Hof van Turijn te volgen en het 

groeiende bewijs dat de ICNIRP geen van de industrie onafhankelijke organisatie is, 

zorgvuldig mee te wegen bij het bepalen van mijn belang in een zaak die inmiddels 

symbolisch is geworden voor de stem van stralingsbewuste burgers.  

 

V.XV.II. PSEUDO-ONAFHANKELIJKHEID ICNIRP STEEDS MEER AAN HET LICHT 

621. Professor Tom Butler van het University College Cork978 979 noemt de ICNIRP een 

„pseudo-onafhankelijke organisatie‟ die het de industrie mogelijk maakt het milieu en de 

menselijke gezondheid te schaden door gebruikmaking van „goed onderbouwde pseudo-

wetenschappelijke strategieën om onafhankelijk onderzoek dat gericht is op het blootleggen van de 

wetenschappelijke waarheid rigoureus te ondermijnen (McGarity en Wagner, 2008).‟980 

 

„Dus, via lobbyisten, advocatenkantoren, adviserende wetenschappers, gerichte financiering van 

wetenschappelijk onderzoek en de coöptatie van pseudo-onafhankelijke organisaties zoals de ICNIRP, 

zijn de gezondheidsrisico's van RFR981 betwist en wetenschappelijke bevindingen ondermijnd door 

gebruik te maken van wat Michaels "junk science" noemt. Hierbij werden perverse en bevooroordeelde 

epidemiologische benaderingen en statistische methoden gebruikt om geldige wetenschappelijke 

gegevens te herinterpreteren om tot voor de industrie gewenste conclusies te komen van geen schade of 

effect. In de huidige context wordt in het standpunt van de industrie en de ICNIRP gesteld dat er geen 

schade is, dat gemakkelijk te beheersen thermische effecten van belang zijn en dat niet-thermische 

effecten niet bestaan.‟982 

 

622. Daarbij is de strategie van het zaaien van twijfel („Doubt is their product‟) overgenomen 

van de tabaksindustrie om bezorgdheid over gezondheidsrisico‟s te neutraliseren.  

 

                                                           
976 Ibidem.  
977 Ibidem. 
978 https://ehtrust.org/a-review-of-the-health-risks-of-radiofrequency-radiation-employed-in-5g-technology-and-the-
implications-for-uk-policymaking/.  
979 Prof. dr. Tom Butler MSc. (2020). A review of the Health Risks of Radiofrequency Radiation Employed in 5G Technology and 
the Implications for UK Policymaking. University College Cork, Ireland. 27 mei 2020. https://ehtrust.org/wp-
content/uploads/Prof-Tom-Butler-Submission-on-5G-RFR-Final-27-05-2020-1.pdf.  
980 Ibidem, pagina 10. Vertaling DeepL Translate.  
981 RFR: Radio frequency radiation. 
982 Prof. dr. Tom Butler MSc. (2020). A review of the Health Risks of Radiofrequency Radiation Employed in 5G Technology and 
the Implications for UK Policymaking. University College Cork, Ireland. 27 mei 2020. https://ehtrust.org/wp-
content/uploads/Prof-Tom-Butler-Submission-on-5G-RFR-Final-27-05-2020-1.pdf. .  

https://ehtrust.org/a-review-of-the-health-risks-of-radiofrequency-radiation-employed-in-5g-technology-and-the-implications-for-uk-policymaking/
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https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Prof-Tom-Butler-Submission-on-5G-RFR-Final-27-05-2020-1.pdf
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„De ICNIRP brengt, samen met door de industrie gesponsorde wetenschappers op het gebied van 

fysica, toxicologie, epidemiologie en risicobeoordeling, systematisch onderzoek in diskrediet dat 

suggereert dat blootstelling aan RFR gezondheidsrisico's veroorzaakt. Dit is gemakkelijk te bereiken 

omdat Michaels stelt dat epidemiologie "een makkelijk doelwit is voor onzekerheidscampagnes". Bij de 

beoordeling van de gezondheidsrisico's van RFR moet de blootstelling worden geschat en moeten de 

risico's voor de mens worden geëxtrapoleerd op basis van dierstudies in vivo of cellulaire studies in 

vitro. Aanhoudende blootstelling aan RFR kan ziekten veroorzaken zoals hersenkanker of 

neurodegeneratieve aandoeningen, maar deze ziekten kunnen ook worden veroorzaakt door andere 

milieu- of genetische vectoren. Net als de tabaksindustrie, de petrochemische industrie en de 

geneesmiddelenindustrie, kunnen de ICNIRP en wetenschappers uit de industrie de 

veronderstellingen, methoden en bevindingen van onafhankelijke, op de volksgezondheid gerichte 

wetenschappers gemakkelijk in twijfel trekken.‟983 

 

623. De verschillende adviesorganen die zich bezighouden met EMV en gezondheid en het 

vaststellen van grenswaarden, wekken de indruk onafhankelijk van elkaar tot dezelfde 

conclusies te zijn gekomen, namelijk dat er uitsluitend thermische effecten zijn waar we 

ons zorgen over moeten maken. Echter, doordat binnen deze adviesorganen sleutelposities 

worden ingenomen door dezelfde industrie-gefinancierde wetenschappers kan van 

onderlinge onafhankelijkheid geen sprake zijn.  

 

„Onafhankelijk peer-reviewed onderzoek blijkt aanzienlijke tekortkomingen, omissies, 

onnauwkeurigheden en verdraaiingen in ICNIRP-onderzoeksbeoordelingen en -richtsnoeren aan het 

licht te brengen. Zij trekken ook SCENIHR-rapporten in twijfel, vanwege de aanzienlijke deelname van 

ICNIRP-commissieleden (Starkey, 2016; Belpomme et al. 2018). Het is ook veelzeggend dat vijf van de 

zes kerngroepleden die verantwoordelijk waren voor het opstellen van de monografie van de WHO 

over RF-velden, rechtstreeks verbonden waren aan de ICNIRP-ngo (Hardell, 2017). Evenzo is het 

hoofdstuk over RFR in het World Cancer Report 2020 van de WHO voornamelijk geschreven door 

ICNIRP-lid professor Martin Röösli (zie Laurier en Röösli, 2020).  

 

Onderzoek heeft aangetoond dat de WHO tekortschiet in het beheersen van belangenconflicten (Wang 

et al., 2019). Dit wordt nog verergerd door wat velen beschouwen als de flagrante veronachtzaming van 

de ICNIRP van ethische basisprincipes en haar beheer van belangenconflicten: Neem bijvoorbeeld de 

mening van Pockett (2019, p. 4): "ICNIRP is een zelfgeselecteerde, particuliere (niet-gouvernementele) 

organisatie, uitsluitend bevolkt door leden die zijn uitgenodigd door bestaande leden. De organisatie is er veel aan 

gelegen om het beeld te projecteren dat zij uit belangeloze wetenschappers bestaat - alle ICNIRP-leden zijn dan ook 

verplicht op de website van de organisatie gedetailleerde verklaringen van belangen (DOI's984) te plaatsen. Bij 

nadere bestudering van deze DOI's blijkt echter dat een groot deel van de rubrieken van en veel van de 

formulieren niet zijn ingevuld en een gedetailleerde lijst van niet-aangegeven belangenconflicten onder ICNIRP-

leden leden is gepubliceerd door een groep bezorgde burgers. Het desbetreffende gedeelte van de WHO is in wezen 

identiek aan ICNIRP... ondanks hun verklaarde regels en protesten van het tegendeel, zijn er aanhoudende 

beschuldigingen dat zowel de ICNIRP als de desbetreffende afdeling van de WHO vergeven zijn van niet-

aangegeven belangenconflicten". Deze punten zijn een echo van Starkey's (2016) afzonderlijke kritische 

analyse van belangenconflicten waarbij de WHO, ICNIRP, en AGNIR985 betrokken zijn.‟986 

 

624. Binnen de ICNIRP bestaat een systeem van coöptatie, een wijze van benoeming 

waarbij nieuwe leden van een groep worden aangewezen door andere leden. Volgens de 

                                                           
983 Ibidem.  
984 DOI’s: declarations of interest.  
985 AGNIR:Advisory Group on Non-Ionizing Radiation, UK.  
986 Prof. dr. Tom Butler MSc. (2020). A review of the Health Risks of Radiofrequency Radiation Employed in 5G Technology and 
the Implications for UK Policymaking. University College Cork, Ireland. 27 mei 2020. Pagina 10 – 11. Vertaling DeepL Translate. 
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Prof-Tom-Butler-Submission-on-5G-RFR-Final-27-05-2020-1.pdf. 
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Algemene Rekenkamer, die in 2019 een rapport schreef over „Diversiteit van vaste 

adviescommissies binnen de regering‟ staat een dergelijke coöptatie haaks op de transparantie 

en de diversiteit die binnen adviescolleges gewenst is.987 

 

„In het geval van coöptatie is er maar zeer beperkt ruimte voor andere kandidaten om zich te melden, 

mede doordat de betreffende adviescolleges de vacatures niet of nauwelijks openbaar maken. 

Solliciteren is “not done”, er wordt gevreesd voor “afbreukrisico” van betreffende “gewichtige‟ 

personen”, zo luidden enkele motiveringen.‟988 

 

625. Ook in een documentaire voor France tv  van „Complement d‟enquete‟989 wordt 

uitgebreid ingegaan op de belangenverstrengeling van de ICNIRP met de industrie. 

 

„We hebben de CV‟s doorgenomen van de 14 experts. Van de 14 hebben er 10 het risico op een conflct 

met belangenverstrengeling in de telecomsector. Zo was de Italiaan Gugliemo Dinéault voor twee jaar 

adviseur en wetenschapper bij Vodafone. Hij beantwoorde onze vragen niet. De Australiër Ron Croft 

ontkent een belangenverstrengeling, terwijl hij toch tussen 2012 en 2015 € 165.000 aan bedragen 

ontvangen heeft van een Amerikaans industrieel lobby instituut. De Zwitser Martin Roösli verzekert 

ons als wetenschapper onafhankelijkheid, ondanks dat uit emails van gsm-operators blijkt dat de 

stichting990 en medewerkers gefinancierd worden door de Telecom.‟991 

 

Rodney Croft is sinds 2020 voorzitter van de ICNIRP. 

 

626. In mijn reactie op verweer in beroep – niet door een van appellanten weersproken of 

weerlegd – en eerder in hoofdstuk I van dit verweerschrift, citeerde ik al twee leden van 

het Europees Parlement (Buchner en Rivasi, 2020) over de quasi-onafhankelijkheid van de 

ICNIRP. De in deze studie „The International Commission on Non-Ionizing Radiation 

Protection: Conflicts of interest, corporate capture and the push for 5G‟ aangetoonde 

belangenconflicten van de ICNIRP met de industrie, zijn onweersproken en onweerlegd 

gebleven door appellanten. 

 

„Het merendeel van de ICNIRP-wetenschappers heeft onderzoek verricht dat gedeeltelijk door de 

industrie werd gefinancierd. Maar is dit belangrijke informatie? Zoals wij in de inleiding betogen, 

menen wij van wel. Wetenschappelijke publicaties, mede geschreven door twee ICNIRP-

wetenschappers Anke Huss en Martin Röösli, bevestigen het belang van financiering. In 2006 en 2009 

hebben zij een systematisch onderzoek gedaan naar het effect van de bron van financiering in 

experimentele studies over gsm-gebruik op de gezondheid, en hun conclusie was dat "door de industrie 

gesponsorde studies de minste kans hadden om resultaten te rapporteren die wijzen op (nadelige 

gezondheids)effecten".992 

 

                                                           
987 Algemene Rekenkamer (2019). Diversiteit in vaste adviescommissies van de regering. Pagina 5 – 6. 
https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2019/09/26/diversiteit-in-vaste-adviescolleges-van-de-regering. 
988 Ibidem, pagina 26.  
989 France tv. ‘Complement d’enquete’. ICNIRP. Documentaire met Nederlandse ondertiteling: 
https://www.bitchute.com/video/h7JbGfe8NhTZ/. Vanaf: 3:07 min. 
990 FSM, Swiss Research Foundation for Electricity and Mobile Communication. https://www.emf.ethz.ch/en.  
991 France tv. ‘Complement d’enquete’. ICNIRP. Documentaire met Nederlandse ondertiteling: 
https://www.bitchute.com/video/h7JbGfe8NhTZ/. Vanaf: 3:07 min. 
992 Klaus Buchner en Michèle Rivasie.a. (2020). The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: Conflicts of 
interest, corporate capture and the push for 5G. Brussel, juni 2020. Dit rapport is opgesteld, gecoördineerd en gepubliceerd in 
opdracht van twee leden van het Europese Parlement en gefinancierd door de Groenen / EfA-fractie van het Europees 

https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2019/09/26/diversiteit-in-vaste-adviescolleges-van-de-regering
https://www.bitchute.com/video/h7JbGfe8NhTZ/
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Verweerschrift W.J. de Jong - RvS 202100651/1/R4 

260 / 465 
 

627.  Opmerkelijk is dat zowel Anke Huss als Martin Roösli, die ook meewerkten aan het 

zogenaamde „CoFAM-II‟ of „Zwitserse‟ onderzoek993, zelf al jarenlang verstrengeld zijn 

met de telecomindustrie. Aangezien zij hebben meegewerkt aan voornoemde studie, 

zouden zij er des te meer van doordrongen moeten zijn dat oneigenlijke beïnvloeding bij 

financiering door de telecomindustrie een grote risicofactor vormt.  

 

„En dit is niet de enige studie die dit soort vertekening vertoonde. Portier994 bevestigt schriftelijk dat dit 

een probleem is: "Er zijn talrijke studies geweest naar de verschillen in rapportage van door de industrie 

gefinancierd onderzoek versus door de overheid gefinancierd onderzoek die een sterke vertekening 

suggereren."  

 

David O. Carpenter, hoogleraar Milieugezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Albany, legt 

het mechanisme achter deze bewering uit in het voorwoord van het boek Corporate Ties That Bind - An 

Examination of Corporate Manipulation and Vested Interest in Public Health:  

 

"Eén van de grootste problemen in wetenschappelijke ontdekkingen," schrijft hij, "is de perversie die het 

gevolg kan zijn van belangenverstrengeling. Hoewel er andere mogelijke grondslagen voor 

belangenconflicten zijn, zijn de meeste van financiële aard. Individuele wetenschappers kunnen 

financiële belangenconflicten hebben die de opzet van de studies die zij uitvoeren beïnvloeden, zodat zij 

een resultaat verkrijgen dat lijkt op dat wat zij, of hun financiers, willen. Wanneer de financiering van 

wetenschappers afkomstig is van een organisatie of bedrijf met de wens om het publiek een schone lei 

te geven, is er een sterke motivatie om de geldschieter te geven wat hij wil, al was het maar om de 

financiering te behouden."‟995 

 

628.  Dat de onafhankelijkheid van de ICNIRP een leugen is, wordt in het 98 pagina‟s 

tellende rapport van Buchner en Rivasi uitgebreid aangetoond.  

 

„Uit dit verslag blijkt duidelijk dat de ICNIRP zelf geen scherpe definitie heeft van belangenconflicten 

(CoI's996), noch een goed uitgewerkt beleid heeft om dit soort conflicten te vermijden. Het is een schande 

dat onder het mom van "wetenschappelijke onzekerheid" ICNIRP, maar vooral de Europese Commissie 

en lidstaten er steeds weer niet in slagen hun burgers te beschermen. 

Wij zijn het zeer eens met de titel en inhoud van de laatste publicatie op Microwave News, die luidt: 

"De leugens moeten stoppen, ontbind ICNIRP - Feiten doen ertoe, nu meer dan ooit" .997 Er zijn twee grote 

slachtoffers in dit gepolariseerde debat: de waarheid en de volksgezondheid. Beide zijn te belangrijk om 

niet te beschermen met alles wat we hebben. Dat is wat wij beschouwen als onze verantwoordelijkheid 

als gekozen politici.‟998 

 

629. Het wordt, gezien de extreme toename aan blootstellingen steeds urgenter om de hier 

door Buchner en Rivasi genoemde slachtoffers, de waarheid en de volksgezondheid, te 

                                                                                                                                                                        
Parlement. Rapport te downloaden via: https://klaus-buchner.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-19-JUNE-
2020.pdf.Pagina 39. Vertaling citaat: WdJ 
993 Zie mijn beroepschrift. 
994 Chris Portier was voorzitter van het EHC-deskundigenpanel voor de WHO. (EHC: Environmental Health Criteria) en is adjunct-
directeur voor risicobeoordeling bij het National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS). 
Klaus Buchner en Michèle Rivasie.a. (2020). The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: Conflicts of 
interest, corporate capture and the push for 5G. Brussel, juni 2020. Pagina 28 Vertaling DeepL Translate..  https://klaus-
buchner.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-19-JUNE-2020.pdf. 
995 Ibidem, pagina 39 – 40.  
996 CoI: Conflict of Interest. 
997 The Lies Must Stop. Disband ICNIRP. Facts Matter, Now More Than Ever. https://microwavenews.com/news-center/time-
clean-house.  
998 https://klaus-buchner.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-19-JUNE-2020.pdf. Pagina 5. Vertaling citaat en 
cursief: WdJ.  
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erkennen. Juist ook in de rechtspraak is een streng oordeel over onwaarheid noodzakelijk, 

zeker als er mensenlevens mee zijn gemoeid. 

 

V.XV.III. ICNIRP-RICHTLIJNEN VOORAL VAN BELANG VOOR INDUSTRIE 

630. In 2021 publiceerde dr. Dariusz Leszczynski, al jarenlang als wetenschapper betrokken 

bij het onderwerp gezondheid en EMV en in 2011 deelnemer van de IARC-Werkgroep 

voor RF-EMV, een blog getiteld‟ Overwhelming power of ICNIRP opinions through backing 

from GSMA, MWF & telecoms: WHO and governmental agencies, like ARPANSA, BfS, TNO, 

STUK et al., meekly follow and disseminate misinformation on 5G-millimeter-waves‟ safety 

research‟.  

Zoals de titel van de blog aangeeft wordt volgens Leszczynski de „overweldigende kracht‟ 

van de adviezen van de ICNIRP veroorzaakt door steun van GSMA999, MWF1000 en de 

telecom-providers. De WHO en overheidsinstanties, zoals ARPANSA1001 1002, BfS1003, 

TNO1004, STUK1005 en anderen „volgen en verspreiden gedwee desinformatie over het 

veiligheidsonderzoek van 5G millimetergolven.‟1006 

 

„Interessant is dat evaluaties door ICNIRP vaak worden tegengesproken door onderzoekers1007 die niet 

betrokken zijn bij ICNIRP-activiteiten. Nog interessanter is dat ICNIRP-leden, wanneer ze in 

verschillende nationale wetenschappelijke comités worden geplaatst, tot conclusies kunnen komen die 

in tegenspraak1008 zijn met de ICNIRP-adviezen.‟1009 

 

Volgens Leszczynski biedt ICNIRP „richtlijnen die van vitaal belang zijn voor de 

telecomindustrie. Iedereen die beweert dat er geen invloed en interactie is tussen deze entiteiten, is 

                                                           
999 GSMA (GSM Association): ‘Industry Service and Solution. Representing the worldwide mobile communication industry.’ 
https://www.gsma.com/; https://www.gsma.com/membership/working-with-the-industry/.  
1000 Mobile & Wireless Forum: ‘Het MWF is een internationale vereniging van bedrijven met interesse in mobiele en draadloze 
communicatie, inclusief de evolutie naar 5G en het Internet der dingen.’ https://www.mwfai.org/about.cfm. Vertaling Google 
Translate.  
1001 ARPANSA: Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency. https://www.arpansa.gov.au/.  
1002 https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2019/03/25/influential-australia/.  
1003 BfS: Bundesamt für Strahlenshutz. Duits federaal bureau voor stralingsbescherming. 
https://www.bfs.de/EN/home/home_node.html.  
1004 https://www.tno.nl/en/focus-areas/defence-safety-security/roadmaps/protection-munitions-weapons/chemical-biological-
radiological-and-nuclear-cbrn-protection/.  
1005 Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) in Finland. https://www.stuk.fi/web/en.  
1006

 Leszczynski D (2021). Overwhelming power of ICNIRP opinions through backing from GSMA, MWF & telecoms: WHO and 

governmental agencies, like ARPANSA, BfS, TNO, STUK et al., meekly follow and disseminate misinformation on 5G-millimeter-
waves’ safety research. Blog 22 maart 2021. https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2021/03/22/. Vertaling: Google 
Translate.  
1007 https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2021/03/15/this-is-big-news-from-usa-yet-another-expert-considers-rf-
as-probably-carcinogenic/.  
1008 https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2021/02/18/clear-indication-that-icnirp-review-of-science-is-skewed-
and-should-be-independently-validated/.  
1009 Leszczynski D (2021). Overwhelming power of ICNIRP opinions through backing from GSMA, MWF & telecoms: WHO and 
governmental agencies, like ARPANSA, BfS, TNO, STUK et al., meekly follow and disseminate misinformation on 5G-millimeter-
waves’ safety research. Blog 22 maart 2021. https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2021/03/22/. Vertaling: Google 
Translate.  
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https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2021/02/18/clear-indication-that-icnirp-review-of-science-is-skewed-and-should-be-independently-validated/
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2021/03/22/
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naïef‟.1010 

 

V.XV.IV. KARTELVORMING ADVIESORGANEN DOOR SLEUTELPOSITIES INDUSTRIE-

GEFINANCIERDE WETENSCHAPPERS 

631. Carlberg en Hardell (2020) brengen in hun review-artikel „Health risks from 

radiofrequency radiation, including 5G, should be assessed by experts with no conflicts of interest‟ 

naar voren dat er mogelijk sprake is van een, vanuit wetenschappelijk oogpunt 

ontoelaatbare, kartelvorming van individuen die evaluatiecommissies monopoliseren, 

waardoor het geen-risico paradigma wordt versterkt.1011 Dit review-artikel en de 

implicaties ervan, ook eerder door mij aangehaald in mijn reactie op verweer in beroep, 

zijn niet door appellanten weersproken of weerlegd. In de studie van Hardell et al. (2021), 

getiteld „Aspects on the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection 

(ICNIRP) 2020-guidelines on radiofrequency radiation‟ wordt dieper ingegaan op de door 

Carlberg en Hardell genoemde kartelvorming. 

 

632. Figuur 5.18, overgenomen de studie van Hardell et al. laat zien dat veel personen in 

deskundigengroepen van de WHO, de EU-commissie (SCENIHR), de SSM en andere 

deskundigengroepen huidige of voormalige leden zijn van de ICNIRP, zonder enige 

vertegenwoordiging uit de wetenschappelijke gemeenschap met meningen zoals 

verwoord in het EMF Scientist Appeal1012 of het 5G Appeal1013.  

 

WHO 2014 core group ICNIRP IEEE EU 1014 SSM EMF 

Scientist 

Appeal  

The 5G 

Appeal EU  

Emilie van Deventer, 

project leader 

X X - X - - 

Simon Mann X - - - - - 

Maria Feychting X - - X - - 

Gunnhild Oftedal X - - - - - 

Eric van Rongen X X X X - - 

Maria Rosaria Scarfi X - X X - - 

Denis Zmirou . - - - - - 

 

 

SCENIHR 2015 ICNIRP IEEE WHO SSM EMF 

Scientist 

Appeal 

5G Appeal 

EU 

Theodoros Samaras - X - - - - 

Norbert Leibgeb - - - - - - 

                                                           
1010 Ibidem Leszczynski.  
1011 Hardell L en Carlberg M (2020).Health risks from radiofrequency radiation, including 5G, should be assessed by experts with 
no conflicts of interest. Oncology Letters 20: 15, 2020. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7405337/.  
1012 https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal.  
1013 https://www.5gappeal.eu/.  
1014 SCENIHR. Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risk. EU expertgroup.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7405337/
https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal
https://www.5gappeal.eu/
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Anssi Auvinen X - - - - - 

Heidi Danker Hopfe - - - X - - 

Kjell Hansson Mild - - - - - - 

Mats Olof Mattson X X - - - - 

Hannu Norppa - - - - - - 

James Rubin - - X - - - 

Maria Rosaria Scarfi X - X X - - 

Joachim Schüz - - - - - - 

Zenon Sienkiewicz X - - - - - 

Olga Zeni - - X - - - 

 

 

SSM 2016 ICNIRP IEEE WHO EU EMF Scientist 5G Appeal 

EU 

Anke Huss From 2020 - - - - - 

Clemens Dasenbrock X - - - - - 

Emilie van Deventer X X X - - - 

Eric van Rongen X X X X - - 

Heide Danker-Hopfe - - - X - - 

Lars Klaeboe - - - - - - 

Maria Rosaria Scarfi X - X X - - 

Martin Roösli X - X - - - 

 
 
Figuur 5.18. Veel personen in deskundigengroepen van de WHO, de EU-commissie, de SSM en andere 
deskundigengroepen, zijn huidige of voormalige leden van de ICNIRP, zonder enige vertegenwoordiger uit de 
wetenschappelijke gemeenschap met meningen zoals verwoord in het EMF Scientist Appeal of het 5G Appeal.1015 

 

633. Onder V.XII. heb ik laten zien dat de nieuwe ICNIRP-richtlijnen 2020 uitsluitend 

gebaseerd zijn op een 5-tal documenten van respectievelijk het WHO EMF-Project, de 

SCENIHR en de SSM en dat de ICNIRP zelf geen literatuur- of evaluatie-onderzoek heeft 

gedaan. Van een verstrengeling van de ICNIRP met het WHO EMF-Project en met de 

industrie is al sprake vanaf hun beider oprichting door dr. Michael Repacholi. Ik heb dit 

uitgebreid onderbouwd in mijn beroepschrift en dit is onweersproken en onweerlegd 

gebleven door appellanten.  

 

„De mogelijkheid van financiering door de industrie voor het project was al vóór de start van het project 

geregeld: “In 1995 bereikte de WHO overeenstemming met dit beleid met het Royal Adelaide Hospital 

(RAH), Australië om fondsen te verzamelen namens het EMF-project. Dankzij een memorandum van 

overeenstemming kon RAH fondsen ophalen bij overheid, beroepsverenigingen en het 

bedrijfsleven.”. Aan deze financiële situatie kwam in 2006 een einde na onthulling door 

onderzoeksjournalisten waaruit bleek dat ongeveer de helft van de financiering voor het WHO EMF-

project afkomstig was van organisaties uit de telecomsector; GSM Association, Mobile Manufacturers 

Forum (MMF) en Forschungsgemeinschaft Funk eV (FGF).‟1016 

 

                                                           
1015 Hardell L, Nilsson M, Koppel T, Carlberg M (2021). Aspects on the International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection (ICNIRP) 2020-guidelines on radiofrequency radiation. J Cancer Sci Clin Ther 2021; 5 (2) 250 – 285. Tabel 2, pagina 253 
- 254.  
1016

 Hardell et al, pagina 256. 
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634. Dat Repacholi in 2006 Emilie van Deventer voordroeg als projectleider van het WHO 

EMF-project is vanuit het oogpunt van deze verstrengeling een begrijpelijke keuze. Van 

Deventer heeft als ingenieur namelijk een technische achtergrond met goede connecties 

met de industrie.  

 

„Sinds 2006 is Emilie van Deventer de projectleider van het WHO EMF-project, een elektrotechnisch 

ingenieur en al lang lid van de brancheorganisatie IEEE. Zij is de oprichter en voormalig voorzitter van 

het IEEE Joint Chapter on Elektromagnetica en Straling. Haar achtergrond is in "elektromagnetische 

karakterisering van hogesnelheidsschakelingen voor telecommunicatie toepassingen, computationa 

elektromagnetica (RF frequentie- en tijddomein technieken), elektromagnetische compatibiliteit, antenne 

modellering en ontwerp" en omvat geen medische opleiding. Zij is de WHO EMF Project waarnemer bij 

de ICNIRP's hoofdcommissie, alsook lid van de SSM deskundigengroep van 2010 tot 2017.1017 

 

635. Rivasi en Buchner geven hierop het volgende commentaar: 

 

„Hardell verklaart dat Van Deventer elektrotechnisch ingenieur is en geen formele of eerdere kennis 

heeft in de geneeskunde, epidemiologie of biologie, dus is het verrassend dat zij werd geselecteerd voor 

zo'n belangrijke positie bij de WHO. Hardell: "In hetzelfde jaar dat zij werd aangeworven voor het 

EMF-project van de WHO, schreef Toronto University Magazine over Emilie van Deventer's werk, 

waarin stond dat het “van onschatbare waarde' was voor de industrie: “De softwaremodellering door 

teams als die van Van Deventer is van onschatbare waarde. De industriële gemeenschap is zeer 

geïnteresseerd in onze onderzoekscapaciteiten', zegt Van Deventer. Het moet altijd werken aan de 

volgende generatie producten, dus wendt het zich tot universiteiten om het onderzoek gedaan te 

krijgen." 

 

Het belang van dit werk komt tot uiting in de onderzoeksfinanciering die van Deventer en haar team 

ontvangen van de Natural Sciences & Engineering Research Council of Canada (NSERC), 

Communications & Information Technology Ontario (CITO), en hun belangrijkste industriële partner, 

Nortel. "Wij voorzien in een reële behoefte in de industrie, die alleen maar zal toenemen naarmate de 

technologie meer mogelijkheden schept. In het proces zullen consumenten blijven genieten van snellere 

computers, lichtere mobiele telefoons, kleinere elektronische organizers en de enorme reeks van andere 

elektronische gadgets die de high-tech wereld te bieden heeft."‟1018 

 

636. Van Deventer heeft dus geleerd te voorzien in de „reële behoeften van de industrie‟. 

Echter, als teamleider van het WHO EMF-project zal zij met name de 

gezondheidsbelangen moeten verdedigen. Dit terwijl zij hierin geen expertise heeft. 

 

637. Volgens Hardell et al. zijn ICNIRP en WHO EMF niet van elkaar te onderscheidn, 

maar synnoniem: 

 

„Het EMF-project van de WHO is in principe synoniem met ICNIRP. Dezelfde personen die de ICNIRP 

richtlijnen voorstellen, treden ook op als deskundigen die de gevaren van RF-straling namens de WHO. 

Dit soort dubbele positie is een potentieel belangenconflict volgens de ethische raad van het Karolinska 

Instituut, Stockholm, Zweden 2008 (Dnr 3753-2008-609).‟1019 

                                                           
1017 Hardell ibidem, pagina 256. Vertaling DeepL Translate.  
1018 Klaus Buchner en Michèle Rivasi (2020). The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: Conflicts of 
interest , corporate capture and the push for 5G. This report was commissioned, coordinated and published by two Members of 
the European Parliament – Michèle Rivasi (Europe Écologie) and Klaus Buchner (Ökologisch-Demokratische Partei), and financed 
by the Greens/EfA group in the European Parliament. pagina 31. Vertaling DeepL Translate.  
1019 Hardell, pagina 256. Vertaling DeepL Translate.  
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„Als algemene regel hebben ICNIRP, WHO, SCENIHR en SSM jarenlang beschikbare onderzoeken 

afgewezen die schadelijke effecten van niet-thermische RF-blootstelling aantonen en hebben zij hun 

conclusies voornamelijk gebaseerd op onderzoeken die geen effecten aantoonden. Resultaten die risico's 

aantonen, worden bekritiseerd, genegeerd of zelfs niet geciteerd, terwijl onderzoeken die geen risico's 

aantonen, worden aanvaard als bewijs dat er geen risico is, ondanks ernstige methodologische 

problemen. Veel verklaringen van deze bureaus zijn misleidend en niet correct. Ze kunnen gemakkelijk 

worden weerlegd door de relevante publicaties te lezen. 

 

In feite zijn deze activiteiten niet in overeenstemming met het voorkomen van gezondheidsrisico's. 1020 

In 2018 was er een oproep om ICNIRP te ontmantelen en de organisatie te vervangen door 

onafhankelijke wetenschappers: “Het mandaat van ICNIRP om blootstellingsrichtlijnen uit te geven 

moet serieus in twijfel worden getrokken. ICNIRP is niet onafhankelijk van banden met de industrie, 

zoals het beweert... Haar meningen zijn niet objectief, niet representatief voor de hoeveelheid 

wetenschappelijk bewijs, maar zijn bevooroordeeld ten gunste van de industrie.'1021 

 

 
 

Figuur 5.19. Het netwerk van de experts / Het ICNIRP-kartel volgens Investigate Europe. 1022 

 

                                                           
1020 Hardell et al, pagina 272.  
1021 Hardell et al., pagina 257.  
1022 https://www.kumu.io/Investigate-Europe/das-experten-netzwerk.  

https://www.kumu.io/Investigate-Europe/das-experten-netzwerk
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638. Ook Investigate Europe, een groep internationale wetenschapsjournalisten, deed 

onderzoek naar de kartelvorming en bracht personen in sleutelposities in de verschillende 

adviesorganen en organisaties in beeld (figuur 5.19).1023  

 

639. Herhaling van de veiligheidsclaim ICNIRP-limieten is uitsluitend mogelijk door de 

hier beschreven belangenconflicten te negeren. Omdat de ernst van de schade die ik 

oploop door plaatsing van de zendmast in mijn woonplaats alleen vastgesteld kan worden 

op basis van deugdelijke en onafhankelijke wetenschappelijke informatie en omdat 

bovendien gezondheidsbelangen de gehele bevolking raken, dring ik er bij de Afdeling op 

aan om serieus stil te staan bij de grote risico‟s van belangenverstrengeling met de 

telecomindustrie als het gaat om wetenschappelijke integriteit en de validiteit van het 

wetenschappelijk onderzoek op het gebied van EMV waarop onze volksgezondheid wordt 

gebaseerd.  

 

V.XVI. ICNIRP AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR MOGELIJKE SCHADE 

ALS GEVOLG VAN HET OPVOLGEN VAN HAAR AANBEVELINGEN 

640. Tijdens een seminar over gezondheidseffecten en EMV in 2016 bleek dr. Eric van 

Rongen, destijds voorzitter van de ICNIRP, niet bereid of in staat het standpunt van de 

ICNIRP tegenover de aanwezige grote groep onafhankelijke wetenschappers te 

verdedigen.  

 

„In 2016, tijdens een seminar aan de SSI, betreffende gezondheidseffecten van EMV, vroeg voormalig 

Zweeds onderzoeksjournaliste, Mona Nilsson, zowel Emilie van Deventer, hoofd van het WHO EMF 

Project, als Eric van Rongen, de toenmalige voorzitter van de ICNIRP, "wie de burgers moeten geloven: 

hen of de mening van 220 wetenschappers die een oproep hebben ondertekend die is ingediend bij de 

Verenigde Naties en de WHO?". Zowel Van Rongen als Van Deventer beantwoordden de vraag zonder 

hun standpunt te verdedigen. Blijkbaar zijn noch Van Rongen noch Van Deventer bereid om de 

betrouwbaarheid van de evaluatie van de wetenschap door ICNIRP volledig te verdedigen, want zoals 

Leszczynski erop wijst, heeft geen van beiden gezegd dat de ICNIRP-evaluatie van de wetenschap 

betrouwbaar is en dat de conclusies van het beroep onbetrouwbaar zijn. "Dit toont duidelijk aan dat er 

geen wetenschappelijke consensus bestaat over de gezondheidseffecten van straling uitgezonden door 

draadloze communicatie apparaten. Deze situatie moet in aanmerking worden genomen wanneer de 

WHO een groep deskundigen selecteert voor het opstellen van de definitieve versie van de 

Environmental Health Criteria for RF-EMF. Wetenschappers met uiteenlopende wetenschappelijke 

opvattingen moeten worden aangesteld om een onbevooroordeeld wetenschappelijk debat." 

 

Wij hebben vragen aan Van Deventer gestuurd, maar tot op heden geen antwoord ontvangen.‟ ‟1024 

 

641. Opmerkelijk is dat het grote vertrouwen dat overheden en adviesorganen hebben in 

de aanbevelingen van de ICNIRP niet door de ICNIRP zelf lijkt te worden gedeeld. Dit 

kan worden afgeleid uit de wijze waarop de ICNIRP zichzelf juridisch heeft ingedekt 

tegen mogelijke schadeclaims. Op haar website, onder de kop „Legal terms‟ lezen we: 

                                                           
1023 https://www.kumu.io/Investigate-Europe/das-experten-netzwerk.  
1024 Klaus Buchner en Michèle Rivasi (2020). The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: Conflicts of 
interest , corporate capture and the push for 5G. Pagina 31 – 32.  

https://www.kumu.io/Investigate-Europe/das-experten-netzwerk
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„ICNIRP e.V. onderneemt alle redelijke maatregelen om de betrouwbaarheid van de op de website 

gepresenteerde informatie te waarborgen, maar garandeert niet de juistheid, betrouwbaarheid of 

volledigheid van de gepubliceerde informatie en standpunten. De inhoud van onze website wordt u 

uitsluitend ter informatie verstrekt. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor enige 

schade, inclusief directe of indirecte schade geleden door gebruikers of derden in verband met het 

gebruik van onze website en/of de informatie die deze bevat, inclusief voor het gebruik of de 

interpretatie van technische gegevens, aanbevelingen , of specificaties beschikbaar op onze website.‟1025 

 

642. Hoewel ter verdediging ingebracht zou kunnen worden dat dit uitsluitend de website 

geldt, vormt de website van de ICNIRP wel de plek van waaruit de ICNIRP al haar 

informatie verspreidt, inclusief de ICNIRP-richtlijnen die uitsluitend via haar website 

kosteloos kunnen worden gedownload.  Ook de gemeente verwijst in haar voetnoot op 

pagina 4 van haar hoger beroepschrift naar de richtlijnen van de ICNIRP 2020 via een 

linkje naar de ICNIRP-website, waarmee de gemeente zich conformeert aan de „legal 

terms‟ van de ICNIRP.  

 

643. ICNIRP staat dus niet alleen niet garant voor haar eigen standpunten, dat wil zeggen 

voor de juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van haar informatie, maar neemt 

daarnaast ook geen enkele verantwoordelijkheid voor enige schade (direct of indirect) die 

het gevolg zou kunnen zijn van het opvolgen van haar aanbevelingen.  

 

644. In het voorgaande heb ik uitgebreid aangetoond dat er bij draadloze technologie 

tenminste gesproken moet worden over een plausibel, dat wil zeggen een „aannemelijk, 

instemming verdienend, geloofwaardig‟ risico. De vraag is nu, wie neemt de 

verantwoordelijkheid voor dit risico en draagt de aansprakelijkheid voor de 

gezondheidsschade die zich mogelijk al decennialang voordoet, zonder dat deze wordt 

(h)erkend? Als de bestuursrechter met zijn vonnis van 18 december 2020 heeft geoordeeld 

dat gezondheidsrisico‟s bij blootstellingen < 1 V/m niet kunnen worden uitgesloten en de 

Afdeling zou besluiten dat deze risico‟s mogen worden gehandhaafd, wie is dan 

aansprakelijk voor de potentiële of reële schade?  

  

                                                           
1025 https://www.icnirp.org/en/legal-notice.html. Geraadpleegd 3 maart 2022. Vertaling Google Translate.  

https://www.icnirp.org/en/legal-notice.html
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CONCLUSIES ONDEUGDELIJKE CIRKELREDENERING ICNIRP-

VEILIGHEIDSCLAIM VEROORZAAKT INFORMATIEBIAS EN SCHENDT 

AWB EN ALARA-PRINCIPE (Overweging 369  t/m 381) 

 

1.  Afwijzing van mijn belang en mijn gezondheidsargumenten door 

 appellanten is gebaseerd op een veiligheidsclaim ICNIRP-limieten. 

 

2.  Evident en onweersproken is echter dat voorzorg niet gebaseerd kan zijn 

 op richtlijnen die controversieel zijn en een plausibel risico vormen. 

 Waaruit volgt dat voorzorg niet gebaseerd kan zijn op een 

 veiligheidsclaim ICNIRP-limieten en daarvan afgeleide basisrestricties. 

 Het scheppen van schijnveiligheid op basis van de mantra: „We blijven 

 onder de limieten‟) is derhalve in strijd met toepassing van het 

 voorzorgbeginsel.  

 

3. De in hoger beroepschrift door appellanten ingebrachte argumenten dat 

 op basis van de ICNIRP-blootstellingslimieten voorzorg wordt toegepast, 

 dienen derhalve als ongegrond te worden afgewezen.  

 

4. Zonder weerlegging door appellanten dat gezondheidsrisico‟s bij 

 blootstellingen < 1 V/m niet kunnen worden uitgesloten, kan een 

 veiligheidsclaim gebaseerd op de ICNIRP-limieten geen stand houden.  

 Van een dergelijke door appellanten weerlegging is geen sprake. 

 

5.  Met het desondanks zonder deugdelijke onderbouwing handhaven van 

 de veiligheidsclaim ICNIRP-limieten, schendt de gemeente de Awb 

 (artikel 3:2, artikel 2:4 lid 1 en artikel 3:46) en het ALARA-principe.  

 

 

CONCLUSIES OMSTREDEN ICNIRP-BLOOTSTELLINGSLIMIETEN NIET 

DOOR APPELLANTEN WEERLEGD (Overweging 382 t/m 389) 

 

6.  Onweerlegd door appellanten is dat er rond RF-EMV sprake is van een 

 wetenschappelijke en maatschappelijke controverse en dat deze 

 controverse ook de ICNIRP en de veiligheid van de ICNIRP-

 blootstellingslimieten geldt.  

 

7.  Eveneens onweerlegd is dat bij een wetenschappelijke en 

 maatschappelijke controverse gesproken moet worden van een plausibel  
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 risico, dat om toepassing van het voorzorgbeginsel vraagt.  

 

8.  Het ontbreken van wetenschappelijke consensus over de deugdelijkheid 

 van de ICNIRP-blootstellingslimieten mag geen argument zijn voor het 

 uitblijven van beschermende maatregelen, maar moet daar vanwege de 

 plausibiliteit van het risico juist aanzet toe zijn.  

 

 

CONCLUSIES GEEN BEWIJS DAT BLOOTSTELLINGEN < 1 V/M GEEN 

SCHADE VEROORZAKEN (Overweging 390 t/m 395) 

 

9.  Het oordeel van de bestuursrechter in Arnhem van 18 december 2020 dat 

 bij een veldsterkte < 1 V/m verhoogde gezondheidsrisico‟s niet zijn 

 uitgesloten, is niet deugdelijk door appellanten weerlegd. Appellanten 

 hebben geen enkel bewijs aangevoerd dat dit vonnis tegenspreekt.  

 

 

CONCLUSIES ONTBREKEN MILIEUVERGUNNINGSPLICHT GEEN 

GARANTIE VOOR ONTBREKEN GEZONDHEIDSRISICO‟S OF –SCHADE 

(Overweging 396 t/m 402) 

 

10.  De Gezondheidsraad heeft vastgesteld dat bijna alle gezondheidsschade 

 onder de norm optreedt.  

 

11. Omdat de wetgever in zijn milieuwetgeving op het gebied van RF-EMV 

 uitgaat van een omstreden veiligheidsclaim ICNIRP-limieten, waarbij alle 

 aangetoonde niet-thermische effecten buiten beschouwing worden 

 gelaten, geeft het ontbreken van een milieuvergunningsplicht geen enkele 

 zekerheid als het gaat om gezondheidsbescherming en kan dit niet als 

 argument worden aanvaard voor het negeren van de plausibele risico‟s en 

 het afwijzen van mijn belang.  

 

 

CONCLUSIES OOK REDUCTIEFACTOR 50 BIEDT SLECHTS ILLUSIE VAN 

VEILIGHEID (Overweging 403 t/m 411) 

 

12.  Appellanten beroepen zich op de reductiefactor 50 toegepast op de 

 ICNIRP-blootstellingslimieten als zijnde een „ruime veiligheidsmarge‟ als 

 het gaat om bescherming van kwetsbare groepen. Onweersproken en 

 onweerlegd door appellanten is dat deze reducatiefactor uitsluitend 
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 gebaseerd is op korte termijn thermische effecten.  

 

13. Anders dan wordt gesuggereerd is deze reductiefactor (de wortel van 50), 

 al in de blootstellingslimieten van de ICNIRP-richtlijnen verwerkt. Dit 

 betekent dat de maximale grenswaarden, uitgaande van alleen een 

 thermisch effect, zonder deze reductiefactor zouden mogen oplopen van 

 maximaal 430 V/m („whole body exposure‟, maximale grenswaarde 61 

 V/m) tot zelfs 863 V/m („local exposure‟, maximale grenswaarde 122 V/m).   

 

14.  Onweerlegd en onweersproken door appellanten is dat ver beneden de 

 thermische drempel biologische, niet-thermische effecten optreden.  

 

15. De claim van appellanten, dat de veiligheidsfactor 50 kwetsbare groepen 

 beschermt, kan, gezien het niet deugdelijk door appellanten weerleggen 

 van het vonnis van de bestuursrechter in Arnhem dat gezondheidsrisico‟s 

 bij blootstellingen < dan 1 V/m niet kunnen worden uitgesloten, niet als 

 valide worden aanvaard.  

 

 

CONCLUSIES ICNIRP-RICHTLIJNEN GAAN NIET SAMEN MET 

TOEPASSING ALARA-PRINCIPE (Overweging 412 t/m 428) 

 

16. Het ALARA-principe is niet alleen van toepassing op het zo laag houden 

 als redelijkerwijs mogelijk is van de hoogte van de blootstelling, maar 

 ook van het aantal blootgestelde personen en de waarschijnlijkheid van 

 de blootstelling. Daarbij wordt rekening gehouden „met onzekerheden 

 omtrent de gezondheidsschade beneden de drempel voor weefselreacties‟ 

 zonder drempelwaarde voor „stochastische effecten‟.  

 

17.  Vanwege de mogelijkheid van stochastische effecten (ICRP LNT-model) 

 kunnen de risico‟s van blootstelling aan straling nooit volledig worden 

 gedefinieerd door drempelwaarden (ICNIRP LT-model), maar moet bij de 

 optimalisatie van stralingsbescherming rekening gehouden worden met 

 wetenschappelijke onzekerheid. 

 

18. Het LT-model van de ICNIRP laat geen wetenschappelijke onzekerheid 

 toe, waarmee de aantoonbare controverse op het gebied van RF-EMV en 

 de daarmee samenhangende plausibele risico‟s, in strijd met de 

 wetenschappelijke realiteit, volgens dit model niet kunnen bestaan. 

 Uiteraard kan er derhalve geen sprake zijn van een deugdelijke 
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 gezondheidsbescherming en voorzorg.  

 

 

CONCLUSIES ICNIRP-VEILIGHEIDSCLAIM GAAT NIET SAMEN MET 

TOEPASSING NEDERLANDS BEOORDELINGSKADER GEZONDHEID EN 

MILIEU (Overweging 429 t/m 433) 

 

19. Volgens de Gezondheidsraad dient het Nederlands Beoordelingskader 

 Gezondheid en Milieu echter lokaal te worden toegepast bij het 

 meewegen van gezondheid in het omgevingsbeleid, waarbij het Rijk 

 lokale overheden actief zou moeten ondersteunen. 

20. Uitgaande van een veiligheidsclaim ICNIRP-limieten wordt het 

 beoordelingskader echter niet toegepast ten aanzien van blootstellingen 

 aan RF-EMV, terwijl er op grond van de wetenschappelijke controverse 

 wel gesproken moet worden van plausibele risico‟s. 

 

21. Door het uitblijven van een lokale risico-intentarisatie op basis van dit 

 beoordelingskader, blijven cruciale vragen onbeantwoord en vindt geen 

 deugdelijke risicobeoordeling plaats. Waarmee geïllustreerd wordt dat de 

 ICNIRP-veiligheidsclaim in plaats van bescherming te bieden, de 

 veiligheid juist ondergraaft.  

 

 

CONCLUSIES BLOOTSTELLINGSLIMIETEN INCIRP 2020 – ONDANKS 

CONTROVERSE OVER MOGELIJKE SCHADE – NIET AANGESCHERPT 

MAAR JUIST VERSOEPELD (Overweging 434 t/m 454) 

 

22. In tegenstelling tot wat de gemeente claimt, zijn de grenswaarden van de 

 ICNIRP in de nieuwe richtlijnen (2020) niet „grotendeels hetzelfde 

 gebleven‟ en zijn de grenswaarden ook niet aangescherpt om – in de 

 woorden van KPN – „de gezondheid verder te borgen‟. Integendeel heeft 

 de ICNIRP, door een wijziging in de blootstellingsparameter, de 

 maximale blootstelling verdubbeld van 61 V/m („whole body exposure‟, 

 maximale blootstelling publiek in oude richtlijnen) naar 122 V/m („local 

 exposure‟ maximale blootstelling publiek in nieuwe richtlijnen).  

 

23. Dit gaat dwars in tegen de noodzaak om, vanwege het plausibele risico dat 

 spreekt uit de wetenschappelijke controverse, voorzorg toe te passen.  
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CONCLUSIE „STOREND GEBREK AAN BIOLOGISCH INZICHT‟ EN 

„VERWIJTBARE DOMHEID‟ BIJ ICNIRP TEN AANZIEN VAN NIEUWE 

BLOOTSTELLINGEN AAN MILLIMETERGOLVEN (Overweging 455 t/m 466) 

 

24. De ICNIRP beschouwt de huid als een soort „indifferent omhulsel‟ 

 waardoor 5G-millimetergolven, omdat deze niet verder binnendringen 

 dan de huid, naast een thermisch effect geen kwaad kunnen doen. De 

 huid is echter intensief gekoppeld aan o.a. het zenuwstelsel, de bloed- en 

 lymfevaten, het endocriene- en het immuunsysteem. Gezien de 

 aangetoonde biologische, niet-thermische effecten, moet het standpunt 

 van de ICNIRP als „een verwijtbare domheid‟ worden afgewezen.  

 

25. Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar 5G-millimetergolven om te 

 kunnen beweren dat de ICNIRP-richtsnoeren wetenschappelijk 

 gefundeerd zijn en de veiligheid van alle gebruikers gedurende tientallen 

 jaren van blootstelling waarborgen.  

 

26. Wel heeft morfologisch, functioneel en biochemisch onderzoek bij 

 mensen en dieren aangetoond dat millimetergolven veranderingen in het 

 lichaam veroorzaakten die tot uiting kwamen in structurele veranderingen 

 in de huid en de inwendige organen, kwalitatieve en kwantitatieve 

 veranderingen in de samenstelling van bloed en beenmerg en 

 veranderingen van de geconditioneerde reflexactiviteit, 

 weefselademhaling, activiteit van enzymen die deelnemen aan de 

 processen van weefselademhaling en DNA stofwisseling. Daarbij hing de 

 mate van ongunstig effect van millimetergolven af van de duur van de 

 straling en de individuele kenmerken van het organisme.  

 

 

CONCLUSIES VEILIGHEIDSCLAIM IN STRIJD MET NIET DOOR DE ICNIRP 

GENORMEERDE RISICO‟S (Overweging 467 t/m 532) 

 

27.  De veiligheidsclaim ICNIRP-limieten is in strijd met een aantal niet door 

 de ICNIRP met haar grenswaarden genormeerde risico‟s, namelijk:  

 

1) aangetoonde niet-thermische biologische interactie van digitaal 

gemoduleerde RF-EMV met menselijk en dierlijk weefsel; 

2) continue en langdurige blootstellingen aan digitaal gemoduleerde RF-

EMV; 
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3) langetermijn risico‟s van blootstelling aan digitaal gemoduleerde RF-

EMV voor burgers met EHS (voorheen „microwave ziekte‟ of 

„microwave syndroom‟ genoemd); 

4) onmeetbare blootstellingen van adaptieve antennes (Massive MIMO-

technologie), hier ‘per accidens’-blootstellingen genoemd, vanwege het 

onvoorspelbare en toevallige karakter; 

5) directe of indirecte schade van digitaal gemoduleerde RF-EMV voor 

dragers van medische hulpmiddelen, zowel actieve (zoals pacemakers) 

als passieve hulpmiddelen (zoals metalen implantaten); 

6) problemen met elektromagnetische compatibiliteit en interferentie-

effecten tussen digitaal gemoduleerde RF-EMV en elektrische 

apparaten in het algemeen en de mogelijk schadelijke gevolgen voor 

de gezondheid;  

7) blootstelling van niet-menselijke gewervelde dieren, ongewervelde 

dieren, planten, schimmels en andere organismen die deel vormen van 

ons natuurlijk leefmilieu; 

8) „intieme technologie‟ waarbij de grens tussen mens en machine 

vervaagt, het Internet of Bodies (IoB).  

 

28.  Deze niet genormeerde risico‟s vormen een reëel gevaar voor zowel de 

 lichamelijke als geestelijke gezondheid en integriteit van de mens, alsook 

 voor het onder 7) genoemde niet-menselijke leven.  

 

 

CONCLUSIES NIET-GENORMEERDE RISICO‟S VRAGEN OP GROND VAN 

NIEUWE OMGEVINGSWET OM LOKALE TOEPASSING 

MILIEUBEGINSELEN (Overweging 533 t/m 542) 

 

29. Om een „hoog niveau van bescherming en verbetering van de kwaliteit 

 van het milieu‟ te waarborgen dienen de vier milieubeginselen te worden 

 toegepast (artikel 3:3 Omgevingswet) als er „gegronde redenen zijn om te 

 vrezen dat activiteiten (negatieve) gevolgen kunnen hebben‟. Het betreft 

 het voorzorgbeginsel, het beginsel van preventief handelen, het beginsel 

 dat milieubelastingen bij voorrang bij de bron dienen te worden 

 bestreden en het beginsel dat de vervuiler betaalt.  

 

30. Lokale toepassing van de milieubeginselen door bestuursorganen geldt 

 voor alle niet-genormeerde risico‟s waar op EU- of rijksniveau geen 

 rekening gehouden is met voorzorg. Met andere woorden, ten aanzien van 

 alle onder V.X. genoemde, niet door de ICNIRP genormeerde risico‟s, 
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 dient lokaal preventie en voorzorg te worden toegepast.  

 

 

CONCLUSIES DEFACTUALISATIE DOOR ICNIRPS VAN BEWIJS UIT 

EPIDEMIOLOGISCHE -, DIERSTUDIES EN INCIDENTIECIJFERS KANKER 

(Overweging 555 t/m 601) 

 

31. De ICNIRP doet aantoonbaar onjuiste uitspraken. Daarbij  defactualiseert 

 ze bewijs van niet-thermische biologische effecten, bewijs uit dierstudies 

 en uit epidemiologisch onderzoek. Ook ontkent de ICNIRP dat de 

 incidentiecijfers van kanker gestegen zijn sinds de in gebruikname van 

 mobiele telefonie, terwijl dit aantoonbaar wel het geval is.  

 

32. Er is duidelijk een stijgende trend in de stijging van kwaadaardige 

 tumoren.  

 

 

CONCLUSIES GEEN EIGEN LITERATUUR- EN EVALUATIE-ONDERZOEK 

DOOR ICNIRP BIJ OPSTELLEN RICHTLIJNEN 2020 (Overweging 543 t/m 554) 

 

33. In tegenstelling tot wat appellanten beweren heeft de ICNIRP haar 

 richtlijnen in de afgelopen decennia niet regelmatig getoetst en zijn de 

 richtlijnen tussen 1998 en 2020 niet geactualiseerd. 

 

34. Evenmin kan op basis van de nieuwe ICNIRP-richtlijnen 2020 gesproken 

 worden van een weergave van de laatste stand van de wetenschap, 

 aangezien de ICNIRP zelf geen literatuur- en evaluatie-onderzoek heeft 

 verricht en haar richtlijnen uitsluitend gebaseerd heeft op vijf 

 documenten die nooit collegiaal zijn getoetst (geen peer review) en die 

 evenmin in een wetenschappelijk tijdschrift zijn gepubliceerd. Het 

 betreft een nooit definitief gepubliceerd ontwerp van het WHO EMF-

 Project uit 2014, een SCENIHR-verslag van de EU uit 2015 en Zweedse 

 SSM-verslagen uit 2015, 2016 en 2018. 

 

35.  Aangezien zowel de ICNIRP, als het WHO EMF-Project, als de SCENIHR, 

 als de SSM het alleen thermisch effect-paradigma uitdragen, wordt in de 

 nieuwe richtlijnen geen evenwichtig beeld gegeven van de actuele stand 

 van de wetenschap.  

 

36.  Het daarbij door de ICNIRP in haar nieuwe richtlijnen negeren van de 
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 mogelijk schadelijke gevolgen van aangetoonde oxidatieve stresseffecten, 

 plaatst de volledige bevolking onder een ernstig tot zeer ernstig risico.  

 

 

CONCLUSIES MEERDERHEID DESKUNDIGEN EMV EN GEZONDHEID 

WIJST VEILIGHEID INCIRP-RICHTLIJNEN AF (Overweging 602 t/m 612) 

 

37.  Volgens de Gezondheidsraad is er sprake van een plausibel risico dat om 

 voorzorg vraagt wanneer „enkele experts in het betreffende vakgebied hun 

 zorgen uiten over de dreiging‟. Dit aantal van „enkele experts‟ is ten 

 aanzien van blootstelling aan RF-EMV inmiddels ruimschoots 

 overschreden.  

 

38.  Tenminste 255 onafhankelijke internationale experts op het gebied van 

 EMV en gezondheid (met gezamenlijk meer dan 2.000 peer reviewed 

 studies over dit onderwerp op hun naam) wijzen de veiligheid van de 

 ICNIRP-blootstellingslimieten af.  

 

39. Niet alleen is hier sprake van meer dan „enkele experts‟, ook is deze groep 

 van 255 deskundigen aanzienlijk groter dan de groep (41 personen) die de 

 grenswaarden van de ICNIRP-richtlijnen bepaalt. Bovendien is de 

 onafhankelijkheid van deze groep deskundigen,  in tegenstelling tot de 

 aantoonbare belangenverstrengeling van leden van de ICNIRP met de 

 industrie, gewaarborgd.  

 

40.  Het negeren van deze groep deskundigen is in strijd met de 

 wetenschappelijke integriteit, met het voorzorgbeginsel, met 

 gezondheidsbescherming en simpelweg met het gezonde verstand.  

 

 

CONCLUSIE KARTELVORMING EN BELANGENVERSTRENGELING ICNIRP 

MET INDUSTRIE (Overweging 613 t/m 639) 

 

41. Adviesorganen zoals ICNIRP, WHO EMF-Project, SSM en SCENIHR 

 blijken een kartel van individuen te vormen die de evaluatiecommissies 

 monopoliseren op basis van het „alleen thermische effecten-paradigma‟. 

 Dit is in strijd met de wetenschappelijke integriteit. 

 

42. Belangenconflicten van leden van de ICNIRP met de industrie blijken 

 niet te zijn gemeld. Er is sprake van een pseudo-onafhankelijkheid en het 



Verweerschrift W.J. de Jong - RvS 202100651/1/R4 

276 / 465 
 

 Hof van Turijn wijst de onafhankelijkheidsclaim van de ICNIRP af als 

 vals. 

 

43. Door de kartelvorming en belangenverstrengeling van adviesorganen met 

 de industrie e het uitsluiten van vertegenwoordigers uit de 

 wetenschappelijke gemeenschap met meningen verwoord in het EMF-

 Scientist Appeal of in het 5G Appeal, kan, tegen de wetenschappelijke 

 feiten in, het „alleen thermische effecten‟- paradigma in stand gehouden 

 worden. Dit is uitermate schadelijk voor de volksgezondheid. 

 

 

CONCLUSIE INCIRP AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID 

VOOR MOGELIJKE SCHADE DOOR HET OPVOLGEN VAN HAAR 

AANBEVELINGEN (Overweging 640 t/m 644) 

 

44. Tijdens een seminar over gezondheidseffecten en EMV in 2016 bleek dr. 

 Eric van Rongen, destijds voorzitter van de ICNIRP, niet bereid of in staat 

 het standpunt van de ICNIRP tegenover de aanwezige grote groep 

 onafhankelijke wetenschappers te verdedigen. 

 

45. Onder de kop „legal terms‟ wijst de ICNIRP „elke verantwoordelijkheid af 

 ‘voor enige schade, inclusief directe of indirecte schade geleden door 

 gebruikers of derden in verband met het gebruik van onze website en/of 

 informatie die deze bevat, inclusief voor het gebruik of de interpretatie van 

 technische gegevens, aanbevelingen, of specificaties beschikbaar op onze 

 website’. Aangezien haar website de plaats is van waaraf de ICNIRP haar 

 informatie verspreidt, en de ICNIRP-richtlijnen uitsluitend kosteloos via 

 haar website kunnen worden gedownload, komt dit neer op het niet 

 aanvaarden van aansprakelijkheid voor mogelijke gezondheidsschade 

 door het opvolgen van haar aanbevelingen. 

 

46. Dit maakt evident dat een veiligheidsclaim gebaseerd op de ICNIRP-

 richtlijnen niet kan worden gehandhaafd. 
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VI. Adviesrapport ‘5G en gezondheid’ Gezondheidsraad geeft 
vertekend en mogelijk frauduleus beeld van potentiële en 
reële risico’s RF-EMV 

 

645. In het vonnis van 18 december 2020 oordeelt de bestuursrechter in rechtsoverweging 

4.4 over het adviesrapport „5G en gezondheid‟ van de Gezondheidsraad: 

 

„Ook is van belang dat een instantie als de Gezondheidsraad, van wie de adviezen een belangrijke rol 

spelen in de oordeelsvorming in zaken als deze, in haar laatste rapport in wezen bevestigt dat bij 5G 

nog niet duidelijk is welke gezondheidseffecten optreden en ook dat, hoe onwaarschijnlijk mogelijk 

ook, er verbanden bestaan tussen EMV‟s en bepaalde ziektes. De Gezondheidsraad wijst ook op de 

samenhang tussen blootstelling aan EMV‟s en bepaalde biologische processen.‟1026 
 

646.  Onder de kop „Nieuw wetenschappelijk onderzoek leidt tot andere conclusies?‟ 

(pagina 5 en 6 van haar hogerberoepschrift), trekt de gemeente op basis van het rapport 

van de Gezondheidsraad echter een andere conclusie:  

 
„Kortom, uit het advies van 2 september 2020 blijkt niet dat er sprake is van verhoogde 

gezondheidsrisico‟s bij 5G. Het is niet aangetoond en ook niet waarschijnlijk dat blootstelling aan de 

frequentiebanden, die ook voor 5G gebruikt (zullen) worden, de gezondheid kunnen schaden.‟1027 

 

647.  Ook KPN wijst er in zijn hoger beroepschrift op dat de Gezondheidsraad in haar 

advies van 2 september 2020 concludeert dat de frequenties zoals die al jarenlang in 

gebruik zijn – de lagere frequentiebanden die ook voor 5G zullen worden gebruikt en die 

in de buurt komen van de 700 MHz en de 3,5 GHz – „niet hebben geleid tot bewezen 

gezondheidsschade‟.1028 

 

648. Een juiste aanhaling van de conclusie van de Gezondheidsraad is overigens: 

 

„Het is waarschijnlijk dat veranderingen in elektrische activiteit in de hersenen samenhangen met 

blootstelling; onbekend is of dat gunstig of ongunstig is voor de gezondheid. Voor de meeste overige 

biologische processen is niet aangetoond en ook niet waarschijnlijk dat veranderingen hierin 

samenhangen met blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden, al is dit ook niet uit te 

sluiten.‟1029 

 

649. In dit hoofdstuk zal ik laten zien dat de woorden van de Commissie EMV van de 

Gezondheidsraad, waarop appellanten zich (gedeeltelijk onjuist) baseren, een vervormd 

beeld geven van de reële risico‟s van draadloze technologie die uit het rapport blijken. De 

vaststelling dat voor de meeste biologische processen (met uitzondering van 

veranderingen in de elektrische activiteit in de hersenen) niet is aangetoond en ook niet 

                                                           
1026 ECLI:NL:RBGEL:2020:6699. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:6699.  
1027 Hogerberoepschrift gemeente, 24 februari 2021, uw kenmerk 2021100651/1/R4, pagina 5.  
1028 Hogerberoepschrift KPN, 1 maart 2021, overweging 32, pagina 8, uw ref. 202100651I1IR4. 
1029 Kernadvies 5G en gezondheid, samenvatting, pagina 
4.https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid. 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:6699
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid
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waarschijnlijk is dat veranderingen hierin samenhangen met blootstelling aan 

radiofrequente velden, is, zoals ik zal aantonen, ernstig vertekend (biased) en de 

commissie faalt in het realiseren van haar eigen doelstelling, namelijk het bieden van 

inzicht in „de sterkte van het wetenschappelijk bewijs voor de potentie om de gezondheid te schaden 

of veranderingen in een biologisch proces te veroorzaken‟ (zie figuur 6.1).   

 

650. Aangezien het vonnis van de bestuursrechter van 18 december 2020 gebaseerd is op 

het niet kunnen uitsluiten van verhoogde gezondheidsrisico‟s onder 1 V/m, gaat het bij de 

weerlegging van dit vonnis door appellanten niet uitsluitend om harde bewijslast van 

schade, maar om de mate waarin er, conform de doelstelling van de Gezondheidsraad, 

„wetenschappelijk bewijs (is) voor de potentie om de gezondheid te schaden of veranderingen in een 

biologisch proces te veroorzaken‟. Om dit op basis van het advies van de Gezondheidsraad te 

kunnen beoordelen, dienen een aantal zeer kritische kanttekeningen bij haar 

adviesrapport  te worden gemaakt.  

 

651. De Commissie EMV van de Gezondheidsraad maakt in haar advies „5G en 

gezondheid‟ onderscheid in 5 verschillende classificaties1030, waarmee ze op basis van de 

(samenvattingen van de) studies die ze heeft beoordeeld „de sterkte van het wetenschappelijke 

bewijs voor de potentie om de gezondheid te schaden of veranderingen in een biologisch proces te 

veroorzaken‟ beoordeelt.1031 Voor een juiste inschatting van de gezondheidsrisico‟s en het 

bepalen van mijn belang, is om de volgende redenen een nadere beschouwing van deze 

classificaties noodzakelijk: 

 

I. De voorwaarden verbonden aan de classificaties en de aan deze classificaties 

 toegevoegde „effect-categorieën‟ 1032, bagatelliseren en versluieren, in strijd met 

 de doelstellingen van de Commissie EMV om deze in beeld te brengen,  het 

 wetenschappelijk bewijs van potentiële schade.  

II.  De classificatie „Samenhang mogelijk‟ verwijst naar ernstige 

 gezondheidsrisico‟s als gevolg van een verhoogde oxidatieve stress die ten 

 onrechte door de Gezondheidsraad en door appellanten worden genegeerd. 

III.  Doordat alle dierstudies van de classificatie „Samenhang aangetoond‟ worden 

 uitgesloten en al het celonderzoek (ook dat van menselijk celweefsel) door de 

 Commissie EMV buiten haar literatuuronderzoek is gelaten, is 

 wetenschappelijk bewijs op grond van deze classificatie (zo goed als) 

 onmogelijk.  

IV. De risico‟s van veranderingen in de elektrische activiteit in de hersenen 

 (classificatie „Samenhang waarschijnlijk‟) zijn niet expliciet gemaakt en 

 worden versluierd, waardoor ook verzaakt wordt om de gevaren van de 

                                                           
1030 Classificaties: 1) Samenhang aangetoond; 2) Samenhang waarschijnlijk; 3) Samenhang mogelijk; 4) Geen samenhang 
gevonden; 5) Geen uitspaak mogelijk. Zie Kernadvies 5G en gezondheid, pagina 20 of figuur 8 van dit verweerschrift. 
1031Kernadvies 5G en gezondheid, pagina 20.  
1032 Effect-categorieën: a) ongustig effect; b) gunstig effect; c) gunstige en ongunstige effecten; d) niet duidelijk of effect gunstig 
of ongunstig zijn. Achtergronddocument 5G en gezondheid, pagina 
14.https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid. 

https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid
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 NeuroTech-industrie te duiden.  

V. De onzekerheden uit de classificatie „Geen samenhang gevonden‟ worden ten 

 onrechte niet in verband gebracht met logisch samenhangende aandoeningen 

 en ziekten als gevolg van oxidatieve stress.  

VI. Gezondheidsklachten zijn in strijd met de eigen classificaties en met logisch 

 samenhangende  aandoeningen en ziekten als gevolg van oxidatieve stress, 

 ten onrechte in de classificatie „Geen samenhang  gevonden‟ ondergebracht. 

VII.  De onzekerheden uit de classificatie „Geen uitspraak mogelijk‟ zijn, in strijd 

 met de wetenschappelijke integriteit, niet expliciet gemaakt.  

 

 
 
Figuur 6.1. Classificaties wetenschappelijk bewijs potentie van schade 
volgens de Gezondheidsraad. Kernadvies 5G en gezondheid (2020),  
pagina 20. 

 

 

652. Daarnaast is het volgende van belang: 

 

VIII. Steekproeven tonen aan dat de Commissie EMV meerdere studies ten 

 onrechte in de effect-categorieën „geen effect‟ , „gunstige en ongunstige 

 effecten‟ en „niet duidelijk gunstig of ongunstig‟ heeft ondergebracht.  

IX. Gezondheidsrisico‟s onder de ICNIRP-limieten kunnen door de 

 Gezondheidsraad niet worden uitgesloten. 

X. De Gezondheidsraad geeft een incoherent eindadvies, door tegelijk de 

 ICNIRP-richtlijnen en het ALARA-principe aan te bevelen.  

XI.  Er dient rekening te worden gehouden met oneigenlijke beïnvloeding en 

 financieringsbias door verstrengeling met belangen van overheid, ICNIRP en 
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 industrie. 

 

653. Elk van de hiervoor onder I – XII genoemde kritiekpunten, zal ik hierna uitgebreid 

onderbouwen. Daarbij zal ik aantonen dat de eindconclusies van de Commissie EMV van 

de Gezondheidsraad op basis van het adviesrapport „5G en gezondheid‟ ondeugdelijk zijn 

en dat het rapport, door de vele fouten die door de commissie zijn gemaakt, niet als 

definitief advies kan dienen voor gezondheidsbescherming. 

 

VI.I. COMMISSIE EMV GEZONDHEIDSRAAD MAAKT EIGEN DOELSTELLINGEN NIET 

WAAR 

654. In het advies „5G en gezondheid‟ van 2 september 2020 maakt de Commissie EMV van 

de Gezondheidsraad onderscheid in 5 classificaties om „de sterkte van het wetenschappelijk 

bewijs voor de potentie om de gezondheid te schaden of veranderingen in een biologisch proces te 

veroorzaken‟ te duiden (zie figuur 6.1). In deze classificaties verwijst de Gezondheidsraad 

dus niet naar harde bewijzen, maar naar potentiële risico‟svan gezondheidsschade of van 

veranderingen in biologisch processen. Ook in de samenvatting van haar advies geeft de 

Gezondheidsraad aan dat zij is nagegaan „of er aanwijzingen zijn dat elektromagnetische 

velden met de frequenties van 5G de potentie hebben om de gezondheid te schaden.‟1033 

 

655. We zouden er dus vanuit moeten kunnen gaan dat de 5 door de Gezondheidsraad 

onderscheiden classificaties in dienst staan van de doelstelling, zoals door de Commissie 

EMV in het advies geformuleerd, namelijk na te gaan „of er aanwijzingen zijn dat 

elektromagnetische velden met de frequenties van 5G de potentie hebben de gezondheid te schaden‟.  

 

VI.I.I. COMMISSIE EMV BAGATELLISEERT WETENSCHAPPELIJK BEWIJS UIT 

DIERSTUDIES 

656. Opvallend is hoe de Commissie EMV van de Gezondheidsraad het wetenschappelijk 

bewijs uit dierstudies classificeert. Dierstudies die een samenhang hebben aangetoond met 

RF-EMV, doordat „(bijna) alle studies een associatie laten zien‟ worden niet ondergebracht in 

de classificatie „Samenhang aangetoond‟, maar in de classificatie „Samenhang 

waarschijnlijk‟. En dierstudies waaruit blijkt dat een samenhang met RF-EMV 

waarschijnlijk is, doordat „de meerderheid van de studies een associatie laten zien‟, worden niet 

ondergebracht in de classificatie „Samenhang waarschijnlijk‟, maar in de classificatie 

„Samenhang mogelijk‟. Dit betekent dat in de door de Gezondheidsraad aangebrachte 

classificaties wetenschappelijk bewijs van samenhang („Samenhang aangetoond‟) 

uitsluitend mogelijk is op basis van onderzoeken bij mensen en niet op dat van dieren.  

 

657. Kijken we bijvoorbeeld naar de sterkte van het bewijs van oxidatieve stress, waarbij 

een teveel aan zuurstofradicalen (Reactive Oxygen Species, ROS) ernstige schade kan 

                                                           
1033 Samenvatting 5G en gezondheid, pagina 2. 
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veroorzaken, dan kunnen we vaststellen dat in 71 % van alle door de Commissie EMV 

beoordeelde studies op het gebied van oxidatieve stress een samenhang is aangetoond1034 

met blootstelling aan RF-EMV zoals gebruikt bij draadloze communicatienetwerken 

(„ongunstig effect‟). We spreken hier over een ruime meerderheid van alle door de commissie 

beoordeelde studies dat bewijs levert van potentiële of reële schade. Zoals ik in dit hoofdstuk 

uitgebreid zal laten zien is oxidatieve stress betrokken bij tal van aandoeningen en 

(degeneratieve) ziekten en dus een grote risicofactor als het gaat om volksgezondheid.  

 

658. Echter, door de voorwaarden die de Commissie EMV aan de 5 classificaties heeft 

gesteld en door het niet leggen van verbanden met de aandoeningen en ziekten die door 

oxidatieve stress (kunnen) worden veroorzaakt, verdwijnen de potentiële en reële risico‟s 

van oxidatieve stress uit beeld en komt de Gezondheidsraad op basis van uitsluitend de 

classificaties „Samenhang aangetoond‟ en „Samenhang waarschijnlijk‟ in haar 

adviesrapport tot de volgende conclusie:  

 

„Bij geen van de onderzochte ziekten en aandoeningen is samenhang met radiofrequente 

elektromagnetische straling aangetoond of waarschijnlijk. Wel heeft de commissie een samenhang met 

kanker, mannelijke vruchtbaarheid, zwangerschapsuitkomsten en geboorte-afwijkingen geclassificeerd 

als “mogelijk”. Verder is het waarschijnlijk dat er een samenhang is met elektrische activiteit in de 

hersenen. Of dat gunstig of ongunstig is voor de gezondheid is niet bekend. Voor de meeste overige 

biologische processen is niet aangetoond en ook niet waarschijnlijk dat veranderingen samenhangen 

met blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden, maar de commissie heeft dit wel 

geclassificeerd als “mogelijk‟”.‟1035 

 

659. Kanker, mannelijke vruchtbaarheid, zwangerschapsuitkomsten1036 en geboorte-

afwijkingen worden hier als mogelijke aandoening genoemd (Tabel 2 op pagina 22 van het 

Kernadvies), maar door de wijze waarop de Commissie EMV haar conclusies formuleert, 

lijken deze risico‟s nauwelijks reëel. Dat is echter, zoals ik zal laten zien, onjuist.  

 

660. Ook ten aanzien van de effecten op biologische processen zoals gedrag, cognitie, slaap, 

signaaloverdracht in de hersenen, bloed-hersenbarrière, neurodegeneratie, genexpressie in 

de hersenen, afweersysteem, bloed, hormonen en oxidatieve stress (Tabel 3 op pagina 23 

van het Kernadvies),  kan de Commissie EMV van de Gezondheidsraad op basis van haar 

eigen classificaties concluderen dat „niet aangetoond (is) en ook niet waarschijnlijk dat 

veranderingen samenhangen met blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische 

velden‟. Dat de Commissie EMV heeft besloten om deze studies wel te classificeren als 

„Samenhang mogelijk‟ wekt de schijn dat ze uiterste zorgvuldigheid heeft betracht. Maar 

                                                           
1034 Van de 42 beoordeelde studies tonen 30 studies een verhoogd niveau van oxidatieve stress aan, dat is 71 % van het totale 
aantal beoordeelde studies. Achtergronddocument 5G en gezondheid, pagina 65 – 66. 
(In tabel 3. Overzicht van de conclusies per biologisch proces, per frequentie op pagina 23 van het Kernadvies 5G en gezondheid, 
in dit verweerschrift afgebeeld als figuur 9, staat abusievelijk een totaal aantal van 41 studies.) 
1035 Kernadvies 5G en gezondheid, pagina 19. 
1036 Het is helemaal duidelijk wat de Commissie EMV hier bedoelt met ‘zwangerschapsuitkomsten’. Op pagina 26 van het 
kernadvies spreekt ze over ‘slechtere zwangerschapsuitkomsten’ na het noemen van de mannelijke vruchtbaarheid. In het 
Achtergronddocument ‘5G en gezondheid’ wordt het begrip niet genoemd. Op de website van de Federatie Medische 
Specialisten wordt het begrip ‘zwangerschapsuitkomsten’ genoemd in verband met het voorkomen van 
zwangerschapscomplicaties. https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/basis_prenatale_zorg/basis_prenatale_zorg_-
_startpagina.html.  

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/basis_prenatale_zorg/basis_prenatale_zorg_-_startpagina.html
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/basis_prenatale_zorg/basis_prenatale_zorg_-_startpagina.html
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wat er feitelijk gebeurt is dat belangrijk bewijs van schade uit beeld verdwijnt. En daarmee 

is een vertekend en onjuist beeld van de potentiële en reële risico‟s van RF-EMV geschetst.  

 

661. Omdat 71 % van de studies op het gebied van oxidatieve stress wel de meerderheid, 

maar niet „(vrijwel) alle studies‟ betreft en de studies die door de Commissie EMV zijn 

beoordeeld uitsluitend dierstudies zijn, worden ze op grond van de voorwaarden die de 

Gezondheidsraad aan haar classificaties heeft gesteld, in ieder geval van de classificatie 

„Samenhang aangetoond‟ uitgesloten. En hoewel er sprake is van een meerderheid 

(namelijk 71 % van alle beoordeelde studies), wordt oxidatieve stress ook uitgesloten van de 

classificatie „Samenhang waarschijnlijk‟, omdat uitsluitend dierstudies zijn onderzocht. En 

zo komt oxidatieve stress, ondanks de grote hoeveelheid bewijs van samenhang, in de 

classificatie „Samenhang mogelijk‟ terecht. En brengt de Gezondheidsraad oxidatieve 

stress vervolgens, zoals ik zal laten zien, volkomen ten onrechte onder in de categorie 

„overige biologische processen‟, waarvan volgens de Commissie EMV „niet (is) aangetoond en 

ook niet waarschijnlijk (is) dat veranderingen samenhangen met blootstelling aan radiofrequente 

elektromagnetische velden‟.1037 

 

662. Over oxidatieve stress schrijft de Commissie EMV: 

 

„Onder invloed van normale stofwisselingsprocessen, maar ook door stoffen in het lichaam of factoren 

die van buitenaf op het lichaam inwerken, worden in het lichaam sterk reactieve stoffen gevormd. Deze 

kunnen reageren met andere stoffen en die zo beschadigen of onwerkzaam maken. Een belangrijke 

groep van dergelijke reactieve stoffen zijn zuurstofradicalen. Een verhoogd niveau van die 

zuurstofradicalen wordt „oxidatieve stress‟ genoemd. Het lichaam bevat verschillende mechanismen 

om zuurstofradicalen te neutraliseren. Lukt dat onvoldoende, dan kan de oxidatieve stress verhoogd 

worden. Dat kan leiden tot verstoring van lichaamsprocessen en uiteindelijk resulteren in 

gezondheidseffecten.‟1038 

 

663. De gezondheidseffecten die kunnen ontstaan door een verhoogde oxidatieve stress 

worden niet door de Commissie EMV geduid. Hoewel de effecten van oxidatieve stress 

kunnen variëren en niet altijd schadelijk zijn – vrije radicalen (ROS) worden bijvoorbeeld 

aangemaakt tijdens lichamelijke activiteit, om de weefselgroei en de productie van 

antioxidanten te stimuleren en milde oxidatieve stress het lichaam ook kan beschermen 

tegen infecties en ziekten – beschadigt langdurige oxidatieve stress lichaamscellen, 

eiwitten en DNA en kan bijdragen aan veroudering en een grote rol spelen bij allerlei 

aandoeningen en ziekten. Oxidatieve stress wordt dan ook wel gedefiniteerd als: 

 

„een disbalans tussen de productie van reactieve zuurstofspecies en het vermogen om de reactieve 

intermediairs in een biologisch systeem te ontgiften'.1039 

 

                                                           
1037 Ibidem.  
1038 Achtergronddocument 5G en gezondheid, pagina 64.  
1039 Chen S-D, Yang D-I, Lin T-K, et al. (2011). Roles of oxidative stress, apoptosis, PGC-1a and mitochondrial biogenesis in cerebral 
ischemia.Int J Mol Sci. 2011;12:7199–7215. Vertaling DeepL Translate. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3211033/.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3211033/
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664. Omdat de Commissie EMV van de Gezondheidsraad in haar eindconclusies 

uitsluitend terugvalt op de classificaties „Samenhang aangetoond‟ en „Samenhang 

waarschijnlijk‟ –  het is „niet aangetoond en ook niet waarschijnlijk‟ – verdwijnen de 

risico‟s van oxidatieve stress, die zeer ernstige kunnen zijn, uit beeld. Dit terwijl de 

Commissie EMV zichzelf tot doel had gesteld om met de 5 classificaties „de sterkte van het 

wetenschappelijke bewijs voor de potentie om de gezondheid te schaden of veranderingen in een 

biologisch proces te veroorzaken‟ vast te stellen.  

 

665. De voorwaarden verbonden aan de door de Gezondheidsraad opgestelde classificaties 

bagatelliseren dus het potentiële bewijs van schade, in plaats van het potentiële bewijs van 

schade scherp in het vizier te krijgen en zo tot een risicobeeld te komen dat een veilige 

leefomgeving voor de mens waarborgt.  

 

666. Zo worden de twee belangrijke, langlopende dierstudies, het NTP– 1040 en het 

Ramazzini–onderzoek 1041,  die beiden onafhankelijk van elkaar bewijs leverden voor de 

ontwikkeling van kwaadaardige  Schwannomen (kanker) in het hart, door de Commissie 

EMV ondergebracht in de classificatie „Samenhang mogelijk‟ en op grond van haar eigen 

classificaties als „niet aangetoond en niet waarschijnlijk‟ uit beeld gehouden. In een recente 

column benadrukt internationaal EMV-expert professor James C. Lin echter de grote 

betekenis van deze studies: 

 

„In 2018 rapporteerde het National Toxicology Program (NTP) van het Amerikaanse National Institute 

of Environmental Health Science (NIEHS) waarnemingen van twee soorten kanker bij 

laboratoriumratten die hun hele leven waren blootgesteld aan RF-straling die wordt gebruikt voor 2G 

en 3G draadloze bediening van mobiele telefoons.1042 1043 Dit is het grootste gezondheidseffectonderzoek 

dat ooit door de NIEHS/NTP is uitgevoerd voor welke agens dan ook. Een 12-koppig peer review-

panel van onafhankelijke wetenschappers bijeengeroepen door NIEHS/NTP evalueerde de 

toxicologische en carcinogenese-onderzoeken en concludeerde onder andere dat er statistisch 

significant en "duidelijk bewijs" was dat de RF-straling had geleid tot de ontwikkeling van kwaadaardig 

schwannoom in het hart van mannelijke ratten.‟1044 

 

667. Onafhankelijk van de onderzoekers van het NTP-programma in de VS, kwamen in 

Italië wetenschappers tot dezelfde conclusies. 

 

                                                           
1040National Toxicology Program (2019).Evaluation of the genotoxicity of cell phone radiofrequency radiation in male and female 
rats and mice following subchronic exposure. 21 oktober 2019.  Environmental and Molecular Mutagenesis. Volume 61, Issue 
2, p. 276-290.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/em.22343. 
1041 L. Falcioni et al.. (2018). Report of final results regarding brain and heart tumors in Sprague-Dawley rats exposed from 
prenatal life until natural death to mobile phone radiofrequency field representative of a 1.8 GHz GSM base station 
environmental emission. Environmental Research, Volume 165, August 2018, Pages 496-
503.https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935118300367?via%3Dihub.  
1042Wyde ME et al. (2018). Effect of cell phone radiofrequency radiation on body temperature in rodents: Pilot studies of the 
National Toxicology Program’s reverberation chamber exposure system. Bioelectromagnetics, vol. 39, no. 3, pp. 190-199, 
2018.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29537695/.  
1043National Toxicology Program (2018). Technical report on the toxicology and carcinogenesis studies in HSD: Sprague–Dawley 
SD rats exposed to whole-body radio frequency radiation at a frequency (900 MHz) and modulations (GSM and CDMA) used by 
cell phones, 2018.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33562898/.  
1044 Lin JC (2021). Science, Politics, and Groupsthink (Health Matters). IEEE Microwave Magazine. Volume 22, Issue 5, May 2021. 
https://ieeexplore.ieee.org/document/9393739. Vertaling: Google Translate. 

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10982280
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/em.22343
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935118300367?via%3Dihub
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29537695/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33562898/
https://ieeexplore.ieee.org/document/9393739
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„Kort na het NTP-rapport publiceerde het Cesare Maltoni Cancer Research Center van het Ramazzini 

Institute in Bologna, Italië, de resultaten van hun uitgebreide studie naar carcinogeniteit bij ratten met 

levenslange blootstelling aan 2G/3G 1800-MHz RF-straling.1045 De studie omvatte blootstelling van het 

gehele lichaam van mannelijke en vrouwelijke ratten onder omstandigheden met een vlakke-

golfequivalent of een verre-zoneblootstelling. Een statistisch significante toename van het aantal 

schwannomen in de harten van mannelijke ratten werd gedetecteerd voor 0,1 W/kg RF-

blootstelling. Het is van cruciaal belang op te merken dat de recente NTP- en Ramazzini RF-

blootstellingsonderzoeken vergelijkbare bevindingen hebben opgeleverd over hartschwannomen en 

hersengliomen. Zo toonden twee relatief goed uitgevoerde RF-blootstellingsonderzoeken, waarbij 

dezelfde rattenstam werd gebruikt, consistente resultaten van significant verhoogde kankerrisico's door 

blootstelling aan mobiele telefoons.‟1046 

 

668. De keuze die de Commissie EMV van de Gezondheidsraad met haar classificaties 

heeft gemaakt, is met name verwijtbaar omdat ze – door te spreken over „potentiële 

risico‟s‟, maar feitelijk te vragen om harde bewijzen – paradoxaal genoeg de indruk wekt 

dat bewijslast ontbreekt. Enerzijds zou dit zo zijn omdat „nog geen onderzoeken (bestaan) naar 

de invloed op de gezondheid van (langdurige) blootstelling aan elektromagnetische velden met de 

frequenties die voor 5G zijn gereserveerd‟1047, anderzijds omdat – zoals ook door KPN 

aangehaald – lagere „frequenties in de buurt van de 700 MHz en de 3,5 GHz (…) al jaren in 

gebruik (zijn) voor de huidige telecommunicatiesystemen of andere toepassingen zoals wifi, zonder 

dat dit heeft geleid tot bewezen gezondheidsschade‟1048.  

 

669. Zodra er echter bewijs is van gezondheidsschade bij dieren (en een samenhang is 

aangetoond), moet er, met het oog op voorzorg en gezondheidsbescherming, van worden 

uitgegaan dat deze schade ook potentieelvoor mensen geldt, tenzij het tegendeel wordt 

aangetoond. Als de schade „waarschijnlijk‟ is bij dieren (samenhang waarschijnlijk), is zij 

potentiëel waarschijnlijk bij mensen, tenzij, ook hier, het tegendeel wordt aangetoond. Deze 

omkering van de bewijslast is gebruikelijk in de chemische, farmaceutische en 

voedingsmiddelenindustrie. Dus waarom niet ten aanzien van RF-EMV?  

 

670. Alleen al op basis van de hier door de Commissie EMV van de Gezondheidsraad 

gemaakte keuzes, kan worden vastgesteld dat de Gezondheidsraad haar eigen doelstelling 

om „de sterkte van het wetenschappelijke bewijs voor de potentie om de gezondheid te schaden of 

veranderingen in een biologisch proces te veroorzaken‟ te duiden, niet waarmaakt. Niet de 

potentiële risico‟s, maar de harde bewijzen van risico‟s voor mensen worden benadrukt. 

Daarbij blijkt de Commissie EMV niet slechts nalatig te zijn, maar zodanig fouten te 

maken dat haar integriteit in twijfel moet worden getrokken. Wat dit betekent voor het 

risicobeeld en de gezondheidsrisico‟s zal ik hierna laten zien.  

 

                                                           
1045Falcioni L et al. (2018). Report of final results regarding brain and heart tumors in Sprague-Dawley rats exposed from prenatal 
life until natural death to mobile phone radiofrequency field representative of a 1.8 GHz GSM base station environmental 
emission, Environ. Res., vol. 165, pp. 496-503, Aug. 2018. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29530389/.  
1046Lin JC (2021). Science, Politics, and Groupsthink (Health Matters). IEEE Microwave Magazine. Volume 22, Issue 5, May 2021. 
https://ieeexplore.ieee.org/document/9393739. Vertaling: Google Translate. 
1047 Samenvatting 5G en gezondheid, pagina 2. 
1048 Kernadvies 5G en gezondheid, pagina 27. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29530389/
https://ieeexplore.ieee.org/document/9393739
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VI.I.II. COMMISSIE EMV LAAT CELONDERZOEK BUITEN BESCHOUWING 

671. Slechts terloops meldt de Commissie EMV van de Gezondheidsraad in het 

„Kernadvies 5G en gezondheid‟  (zie figuur 6.2) dat celonderzoek niet door haar in haar 

literatuuronderzoek is meegenomen (zie ook VI.III.I).1049 Deze keuze wordt in het 

adviesrapport nergens door de Gezondheidsraad verantwoord. 

 

672. In een bijeenkomst van de Klankbordgroep van het Kennisplatform EMV1050 van 12 

maart 2020, deelde dr. Eric van Rongen (secretaris van de Commissie EMV1051) mee dat het 

achterwege laten van een beoordeling van het celonderzoek te maken had met een te grote 

hoeveelheid studies en een te beperkte beschikbare tijd.  

 

„De voorzitter meldt daarop dat de Gezondheidsraad tegen de zomer op verzoek van de Tweede Kamer 

met een advies komt. De vertegenwoordiger van de Gezondheidsraad geeft aan dat dit inderdaad de 

planning is. Er is veel gepubliceerd, 444 referenties naar epidemiologische onderzoeken en 

experimentele onderzoeken aan mensen. De in vitro onderzoeken (cellen) kunnen vanwege de enorme 

aantallen niet worden meegenomen, omdat er maar beperkt tijd is.‟1052 

 

 

 
 
Figuur 6.2. Kernadvies 5G en gezondheid, pagina 8. Van het literatuuronderzoek is het 
in vitro onderzoek (celstudies) buiten beschouwing gelaten. 

 

 

673. Ook hier dient te worden vastgesteld dat de Commissie EMV van de 

Gezondheidsraad heeft nagelaten expliciet te zijn over de onzekerheden en mogelijke 

contra-indicaties,in dit geval door het buiten beschouwing laten van vrijwel alle in vitro-

onderzoeken, ook de studies naar menselijk celweefsel. Dit laatste is van grote betekenis 

                                                           
1049 Met uitzondering van de in vitro studies uit een SSM-rapport uit 2016 en een eerder in hoofdstuk V genoemd WHO-Concept 
review (Public consultation document) uit 2014, waarvan nooit een definitieve versie is verschenen. 
Zie: Achtergronddocument 5G en gezondheid, pagina 9 – 12.  
1050 De Klankbordgroep wordt door het KPEMV nog slechts eenmaal per jaar bijeengeroepen. 
1051 Zoals uitgebreid vermeld is dr. Eric van Rongen niet alleen secretaris van de Commissie EMV van de Gezondheidsraad, maar 
ook vice-voorzitter – voorheen voorzitter – van de ICNIRP.  
1052Verslag van de Klankbordgroep Kennisplatform EMV van 12 maart 2020, pagina 5. 
https://www.kennisplatform.nl/media/Verslag%20Klankbordgroepbijeenkomst%2012%20maart%202020.pdf.  

https://www.kennisplatform.nl/media/Verslag%20Klankbordgroepbijeenkomst%2012%20maart%202020.pdf
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als het gaat om het verkrijgen van een juist risicobeeld.  

 

674. Zoals ik heb laten zien wordt wetenschappelijk bewijs uit dierstudies, op basis van de 

voorwaarden die door de Commissie EMV aan de verschillende classificaties heeft gesteld, 

van minder betekenis geacht dan bewijs uit onderzoek naar mensen. Kijken we in dit 

verband naar de classificatie van bijvoorbeeld oxidatieve stress, betrokken bij vele 

aandoeningen en ziekten en nu door de Commissie EMV uitsluitend gebaseerd op 

dierstudies, dan ligt het voor de hand dat studies naar menselijk celweefsel op basis van 

dezelfde voorwaarden tot een andere classificatie en daarmee tot een andere beoordeling 

van de risico‟s zouden hebben geleid.  

 

675. Juist omdat bewijs uit studies naar mensen hoger door de commissie wordt 

geclassificeerd, heeft het buiten beschouwing laten van studies naar menselijk celweefsel 

een grote impact op de classificatie en de sterkte van het bewijs van oxidatieve stress. Dit 

voorbeeld laat zien dat het buiten beschouwing laten van in vitro-onderzoek dus een 

vertekend beeld kan geven van de werkelijke gezondheidsrisico‟s. Daarbij moet worden 

opgemerkt dat de meerderheid van de wetenschappelijke gemeenschap, deskundig op het 

gebied van EMV en gezondheid, de samenhang tussen RF-EMV en oxidatieve stress als 

ruimschoots aangetoond beschouwt.1053 1054 1055 

 

676. Conform de „Normen van een goede onderzoekspraktijk‟, zoals vastgelegd in de 

Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit, is het bij een adviesrapport als 

van de Gezondheidsraad van essentieel belang dat de onderzoekers expliciet zijn over 

onzekerheden en mogelijke contra-indicaties en geen ongefundeerde conclusies 

trekken.1056 Zeker ook bij een belangrijk adviesrapport als dat van de Gezondheidsraad, 

waarvan – zoals de bestuursrechter in Arnhem in zijn vonnis van 18 december 2020 

aangeeft – „de adviezen een belangrijke rol spelen in de oordeelsvorming in zaken als deze‟, mag 

met het oog op gezondheidsbescherming en haar wettelijke plicht op grond van de 

Gezondheidswet1057een zorgvuldige naleving van de wetenschappelijke integriteit worden 

verwacht.  

 

                                                           
1053 Zie o.a.: Dr. Priyanka Bandara en Dr. David O. Carpenter (2018). Planetary electromagnetic pollution, it is time to assess its 
impact. The Lancet, volume 2, issue 12, 512-514. https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-
3/fulltext. 
1054 Zie o.a. ook: Igor Yakymenko et al.. (2016). Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensity radiofrequency-
radiation.Electromagn. Biol. Med. 2016 : 35 (2); 186-202. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26151230/. 
1055 Zie o.a. ook: Dr. Mona Nilsson (2018), Swedish Radiation Protection Foundation: ‘Regarding mechanism: It should be added 
that most studies (93 of 100 studies by 2015) showed that radiofrequency radiation cause oxidative stress.’ Comments from 
Swedish Radiation Protection Foundation on draft reports NTP. 
https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/about_ntp/trpanel/2018/march/publiccomm/nilsson20180312.pdf. 
1056 Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. 
https://www.universiteitenvannederland.nl/files/documenten/Nederlandse%20gedragscode%20wetenschappelijke%20integrite
it%202018.pdf.  
1057Artikel 22 Gezw. De Gezondheidsraad heeft tot taak Onze Minister en de beide kamers der Staten-Generaal voor te lichten 
over de stand der wetenschap ten aanzien van vraagstukken op het gebied van de volksgezondheid en het 
gezondheids(zorg)onderzoek door middel van het uitbrengen van rapporten. 

https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26151230/
https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/about_ntp/trpanel/2018/march/publiccomm/nilsson20180312.pdf
https://www.universiteitenvannederland.nl/files/documenten/Nederlandse%20gedragscode%20wetenschappelijke%20integriteit%202018.pdf
https://www.universiteitenvannederland.nl/files/documenten/Nederlandse%20gedragscode%20wetenschappelijke%20integriteit%202018.pdf
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VI.I.III. COMMISSIE EMV MAAKT OPNIEUW GEBRUIK VAN ONWETENSCHAPPELIJKE 

SYMMETRISCHE WEGING WETENSCHAPPELIJK BEWIJS 

677. In mijn beroepschrift heb ik laten zien dat de Commissie EMV van de 

Gezondheidsraad gebruik maakt van een onwetenschappelijke symmetrische weging van 

het wetenschappelijk bewijs1058, waardoor cruciale wetenschappelijke kennis uit beeld 

verdwijnt. 

 

678. Bij een symmetrische weging van wetenschappelijk bewijs krijgen negatieve 

onderzoeksresultaten (onderzoeken die „geen effect‟ laten zien) een gelijkwaardig gewicht 

toegekend als positieve resultaten (onderzoeken die wèl effect laten zien).1059 Daarmee 

wordt de illusie gewekt dat negatieve resultaten (dat wil zeggen resultaten waaruit „geen 

effect‟ blijkt) bewijs geven dat er geen positief effect is (dat wil zeggen bewijs dat effecten 

kunnen worden uitgesloten). Dit is echter onjuist. Negatieve resultaten kunnen niet 

bewijzen dat er geen positief effect is (we kunnen niet bewijzen dat iets er niet is). En 

volgens professor Martin Blank1060 is een dergelijke weging van het EMV-onderzoek 

volkomen ten onrechte en schadelijk.  

 

„Negatieve studies spelen een belangrijke rol in de wetenschap, en er is goede reden om ze te publiceren 

wanneer ze falen om eerdere positieve resultaten te repliceren. Dit kan vaak leiden tot belangrijke 

verduidelijkingen van het effect, de techniek, enz. Negatieve studies worden echter op een andere 

manier gebruikt. Hoewel ze niet kunnen bewijzen dat er geen positief effect is, hebben ze wel een 

invloed op de onwetenschappelijke “weight of evidence-benadering”. (...) De lijst heeft simpelweg het 

effect van een telling en de algehele score vervangt een evaluatie. In ieder geval kan men schrijven dat 

het bewijsmateriaal “niet consistent”, “niet overtuigend” is of dat claims “niet-onderbouwd” zijn en dus 

“onbewezen”. Hetzelfde geldt voor experimentele studies. Fondsen zijn over het algemeen niet 

beschikbaar voor een onafhankelijke studie om de oorzaken van de verschillen in resultaten op te 

sporen, dus de tegenstrijdige resultaten worden naast elkaar geplaatst en er wordt een gelijkspel 

geïmpliceerd. Dit is een relatief goedkope, maar effectieve manier om een positieve studie te 

neutraliseren of teniet te doen.‟1061 

 

„We moeten eraan herinnerd worden dat “wetenschappelijk bewijs” niet symmetrisch is (Popper, 1959 
1062). Men kan niet bewijzen dat EMV onschadelijk zijn ongeacht hoeveel negatieve resultaten er 

beschikbaar zijn. Eén enkel reproduceerbaar (significant) schadelijk effect zou alle negatieve resultaten 

teniet doen.‟1063 

 

                                                           
1058 Zie mijn  beroepschrift, de ‘Nadere toelichting en onderbouwing’, hoofdstuk 4. Commissie EMV maakt gebruik van 
onwetenschappelijke symmetrische weging onderzoeksresultaten.  

 

1059 Zie bijvoorbeeld figuur 4 (pagina 46) in het Gezondheidsraadadvies ‘Mobile Phones and cancer. Part 3’ uit 
2016.https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2016/06/01/mobile-phones-and-cancer-epidemiological-and-
animal-studies.  
1060http://www.physiology.columbia.edu/MartinBlank.html.  
1061 Prof. Martin Blank, PhD. (2012).The Cellular Stress Response: EMF-DNA Interactions. Department of Physiology and Cellular 
Biophysics. College of Physicians and Surgeons, Columbia University, New York, p. 14 – 15. (Vertaling citaat: WdJ.) 
1062 K. Popper (1959), The Logic of Scientific Discovery. New York, Basic Books. Karl Raimund Popper (1902 – 1994) was een 
Oostenrijks-Britse filosoof die algemeen wordt beschouwd als een van de grootste wetenschapsfilosofen van de 20e eeuw. 
Publicatie te downloaden via: http://strangebeautiful.com/other-texts/popper-logic-scientific-discovery.pdf.  
1063Prof. Martin Blank, PhD. (2012). The Cellular Stress Response: EMF-DNA Interactions. Department of Physiology and Cellular 
Biophysics. College of Physicians and Surgeons, Columbia University, New York, p. 14. (Vertaling citaat: WdJ.) 

https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2016/06/01/mobile-phones-and-cancer-epidemiological-and-animal-studies
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2016/06/01/mobile-phones-and-cancer-epidemiological-and-animal-studies
http://www.physiology.columbia.edu/MartinBlank.html
http://strangebeautiful.com/other-texts/popper-logic-scientific-discovery.pdf
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679. Symmetrische weging is dus een onwetenschappelijke methode, die in plaats gesteld 

wordt van een inhoudelijke evaluatie van het wetenschappelijk bewijs. Hierdoor blijft het 

risicobeeld diffuus en ongrijpbaar en worden onzekerheden – in strijd met de 

wetenschappelijke integriteit1064  – niet expliciet gemaakt. Symmetrische weging zit dus 

een reëel beeld van de gezondheidsrisico‟s van RF-EMV in de weg. Dit is door appellanten 

onweerlegd gebleven.  

 

VI.I.IV. UITBREIDING SYMMETRISCHE WEGING: COMMISSIE EMV INTRODUCEERT 

NIEUWE EFFECT-CATEGORIE: „GUNSTIGE EFFECTEN‟ 

680. De Commissie EMV van de Gezondheidsraad heeft in het nieuwe adviesrapport „5G 

en gezondheid‟ de symmetrische weging van het wetenschappelijk onderzoek van „effect‟ 

versus „geen effect‟ uitgebreid naar verschillende „effect-categorieën‟. Zoals ik zal laten 

zien werken deze effect-categorieën eerder versluierend, dan dat ze potentiële risico‟s 

verhelderen en expliciet maken.  

 

Op pagina 14 van het Achtergronddocument geeft de Commissie EMV de volgende 

toelichting op de effect-categorieën: 

 

„In de tabellen in dit en het volgende hoofdstuk is een onderscheid gemaakt tussen onderzoeken waarin 

een ongunstig effect op de gezondheid is gevonden, onderzoeken met een gunstig effect op de 

gezondheid, onderzoeken met zowel gunstige als ongunstige effecten, onderzoeken met een effect dat 

niet duidelijk gunstig of ongunstig is en onderzoeken waarin geen effect van blootstelling aan 

radiofrequente elektromagnetische velden is gevonden. In sommige onderzoeken zijn meerdere 

eindpunten onderzocht. Ook als in dat geval slechts voor één eindpunt een effect is gevonden, hoe 

groot of klein ook, is het betreffende onderzoek in een effect-categorie ingedeeld.‟1065 

 

681. Dit betekent dat er door de Commissie EMV van de Gezondheidsraad geen 

onderscheid gemaakt wordt in de „ernst‟ van het effect, met andere woorden, in de 

(mogelijke) impact van het effect op onze gezondheid. Ook hier wordt gebruik gemaakt 

van een onwetenschappelijke symmetrische weging. Doordat kleine, niet 

levensvoorwaardelijke, soms niet of nauwelijks als „gunstig‟ aangetoonde, maar  mogelijk 

als „gunstig‟ te categoriseren effecten1066 in de effect-categorieën evenveel gewicht krijgen 

toegekend als ernstige, mogelijk levensbedreigende ongunstige effecten, raakt het beeld 

van de potentiële en reële gezondheidsrisico‟s volkomen uit evenwicht.  

 

682. Omdat de biologie van de mens via elektrochemische processen verloopt, is het niet 

ondenkbaar dat digitaal gemoduleerde RF-EMV (soms tijdelijk) een mogelijk „gunstig‟ 

effect kunnen geven, zoals dat ook het geval kan zijn met chemische, synthetisch door de 

mens vervaardigde stoffen. Maar zoals van chemische stoffen bekend is, zit het gif in de 

                                                           
1064Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. 
https://www.universiteitenvannederland.nl/files/documenten/Nederlandse%20gedragscode%20wetenschappelijke%20integrite
it%202018.pdf.  
1065 Achtergronddocument 5G en gezondheid, pagina 14.  
1066 Of deze effecten daadwerkelijk ‘gunstig’ zijn is niet aangetoond.  

https://www.universiteitenvannederland.nl/files/documenten/Nederlandse%20gedragscode%20wetenschappelijke%20integriteit%202018.pdf
https://www.universiteitenvannederland.nl/files/documenten/Nederlandse%20gedragscode%20wetenschappelijke%20integriteit%202018.pdf
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dosis.1067 

 

683. Dr. Robert O. Becker (1923 – 2008), pionier op het gebied van biologische elektriciteit 

en regeneratie en tweemaal voor zijn werk genomineerd voor de Nobelprijs, ontdekte dat 

het lichaam in feite een direct-current- (DC-), dat wil zeggen, een gelijkstroomsysteem is, 

dat in voortdurende interactie staat met het natuurlijke elektromagnetische milieu om ons 

heen. Dit DC-systeem is betrokken bij processen van groei en regeneratie. Juist deze 

gevoeligheid van de mens voor de natuurlijke elektromagnetische kracht, maakt hem 

kwetsbaar voor abnormale EMV, zoals digitaal gemoduleerde RF-EMV. In zijn in 1990 

gepubliceerde boek „Cross currents.The perils of electropollution, the promise of electromedicine‟, 

waarschuwde hij al: 

 

„(…) alle abnormale door de mens veroorzaakte elektromagnetische velden, ongeacht de frequentie 

ervan, veroorzaken dezelfde biologische effecten. Deze effecten, die afwijken van de normale functies 

en daadwerkelijk of potentieel schadelijk zijn, zijn de volgende: 

 

 effecten op groeiende cellen, zoals een toename van de delingssnelheid van kankercellen; 

 toename van de incidentie van bepaalde kankers; 

 ontwikkelingsstoornissen bij embryo's; 

 veranderingen in neurochemische stoffen, die leiden tot gedragsafwijkingen zoals zelfmoord1068; 

 veranderingen in biologische cycli; 

 stressreacties bij blootgestelde dieren die, indien zij langdurig optreden, leiden tot een afname van 

de efficiëntie van het immuunsysteem; 

 veranderingen in het leervermogen.‟1069 

 

684. De „gunstige effecten‟ van EMV, ofwel het „elektromedicijn‟ waarover Becker spreekt, 

vinden we in kennis over en stimulans van het natuurlijk vermogen tot regeneratie van 

het fysieke lichaam op basis van de natuurlijke biologische elektriciteit van het lichaam. 

Uiteraard vraagt dat onderzoek naar de elektrochemische werking van het lichaam als 

biologisch systeem. Een lukraak overspoelen van de mensheid met digitaal gemoduleerde 

RF-EMV is vragen om moeilijkheden en het is medisch onverantwoord om een dergelijk 

experiment toe te staan op basis van mogelijk „gunstige effecten‟ van RF-EMV, waarbij de 

ongunstige effecten, die niet alleen mogelijk zijn, maar – zoals ik zal laten zien – een reëel 

gevaar vormen voor de complete bevolking, worden weggeredeneerd.  

 

                                                           
1067 Dit is een uitspraak van Paracelsus die vaak verkeerd wordt uitgelegd.  ‘Hij heeft het niet over een kleinere of grotere en dus 
gevaarlijkere dosis van een bepaalde stof. Hij heeft het niet over hoeveelheden, hij schrijft over een “harmonische” dosis. In 
iedere stof zit volgens hem het goede en het kwade en het is aan de alchemie om die twee te scheiden. Het scheidingsproces - in 
ieder lichaam zit volgens Paracelcus een alchemist - bepaalt of iets goed is of niet. De alchemist zelf moet proberen dit na te 
bootsen.’https://www.observantonline.nl/Home/Artikelen/id/52729. Zoals ik onder VI.II.II.  aan de hand van een onderzoek van 
verzekeringsmaatschappij AUVA, zal laten zien, zijn de gevonden effecten bij blootstelling aan RF-EMV niet persé 
dosisafhankelijk, zoals men zou verwachten bij thermische effecten. 
1068Suïcidaal gedrag is mogelijk gelinkt aan een afname van het neurohormoon serotonine, betrokken bij gedrag en 
psychologische mechanismen. Becker refereert o.a. naar een review in de Lancet van 24 oktober 1987, waarin een verband werd 
aangetoond tussen lage niveau’s van serotonine, depressie en zelfmoord.  
Robert O. Becker (1990). Cross Currents. The perils of electropollution, the promise of electromedicine.Penguin Group Inc, New 
York, Pagina 208.  
1069 Ibidem, pagina 214. Vertaling citaat: WdJ.  

https://www.observantonline.nl/Home/Artikelen/id/52729
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VI.I.V. „GUNSTIGE EFFECTEN‟ VAAK VERGEZOCHT OF RONDUIT AFWEZIG 

685. Zeker daar waar sprake is van onzekere veiligheid is het van groot belang de 

onzekerheden te articuleren. Zoals uitgebreid in mijn beroepschrift naar voren gebracht 

wordt dit in het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), 

getiteld  „Onzekere veiligheid. Verantwoordelijkheden rond fysieke veiligheid‟ steeds opnieuw 

benadrukt. 1070 Ook de Gezondheidsraad spreekt in haar rapport „Voorzorg met rede‟ uit 

2008 over het belang van een zorgvuldige en transparante omgang met onzekerheden.  

 

„Ze beveelt aan een cultuur te creëren waarin een zorgvuldige en transparante omgang met 

onzekerheden de normale gang van zaken is.‟1071 

 

„Met haar pleidooi het voorzorgsbeginsel op te vatten als een strategie voor een alerte, zorgvuldige, 

redelijke en op het vraagstuk toegesneden omgang met onzekerheden, geeft de commissie een 

procedurele invulling aan het beginsel. (…) Het vormt met zijn actieve aandacht voor onzekerheden een 

waardevolle aanvulling op bestaande instrumenten als de (klassieke) risico-analyse en de 

kostenutiliteitsanalyse en leidt tot betere besluiten. Dit komt uiteindelijk de bescherming van 

gezondheid en milieu ten goede. Het voorkomt dat min of meer zekere, veelal korte-termijnvoordelen 

het al te gemakkelijk winnen van onzekere nadelen die vaak pas op langere termijn blijken. (…).  

Het stimuleert dat aandacht voor mogelijke negatieve consequenties van meet af aan gelijke tred houdt 

met de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Het zet aan tot een dynamisch en iteratief proces van 

beleidsvorming, monitoring en bijsturing. Daarmee verkleint het de kans dat „early warnings‟ 

onopgemerkt blijven of lichtvaardig in de wind worden geslagen en bevordert het de mogelijkheid van 

vroegtijdig ingrijpen, waardoor eventuele schade beperkter zal zijn („learning by restricted error‟).‟1072 

 

686. De wijze waarop de Commissie EMV van de Gezondheidsraad de studies in de effect-

categorieën onderbrengt leidt, in tegenstelling tot wat door de Gezondheidsraad ten 

aanzien van het voorzorgbeginsel wordt geadviseerd, juist de aandacht weg van mogelijk 

negatieve consequenties van het nieuwe 5G-netwerk (alsook van de risico‟s van de al in 

gebruik zijnde draadloze netwerken). In plaats van een „zorgvuldige en transparante 

omgang met onzekerheden‟ als „de normale gang van zaken‟ werken de effect-categorieën 

juist een versluiering van de potentiële en reële risico‟s van draadloze netwerken in de 

hand.  

 

687. Zoals de Commissie EMV eerder in een onwetenschappelijke symmetrische weging 

studies die effecten lieten zien wegstreepte tegen studies die geen effecten lieten zien, zo 

worden nu studies die ongunstige effecten hebben gevonden, weggedacht tegenover 

studies die geen of een „gunstig effect‟ laten zien. Of worden, door het uitblijven van 

articulatie van de risico‟s, bij een studie die volgens de commissie zowel gunstige als 

ongunstige eindpunten heeft de effecten als een + en een – geneutraliseerd.  

 

                                                           
1070Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2008). Onzekere veiligheid. Verantwoordelijkheden rond fysieke veiligheid. 
Voor PDF: https://www.wrr.nl/onderwerpen/onzekere-veiligheid.  
1071 Aanbiedingsbrief Gezondheidsraad advies ‘Voorzorg met rede’ van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer d.d. 26 september 2008. Kenmerk U-5666/HvD/iv/661-J. 
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2008/09/26/voorzorg-met-rede.  
1072 Gezondheidsraad (2008). Voorzorg met rede. Nr. 2008/18, Den Haag, 26 september 2008. Pagina 21. 
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2008/09/26/voorzorg-met-rede.  

https://www.wrr.nl/onderwerpen/onzekere-veiligheid
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2008/09/26/voorzorg-met-rede
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2008/09/26/voorzorg-met-rede
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Figuur 6.3. Effect-categorieën „gunstige en ongunstige effecten‟ en „niet duidelijk of effecten gunstig of 
ongunstig zijn‟ versluieren de informatie over potentiële en reële gezondheidsrisico‟s.  
(Kernadvies 5G en gezondheid, pagina 23. Highlights: WdJ.) 

 

688. Als we de sterkte van bewijs van potentiële (of reële) schade (ongunstige effecten) 

willen onderzoeken en verhelderen, is het niet logisch om op zoek te gaan naar mogelijk 

„gunstige effecten‟. Dat de Commissie EMV gericht gezocht heeft naar aanwijzing dat een 

effect mogelijk „gunstig‟ kan zijn terwijl daar niet of nauwelijks reden toe is, zal ik aan de 

hand van meerdere  voorbeelden laten zien en roept vragen op over haar intenties.  

 

689. Bij studies die in de effect-categorie „niet duidelijk of effecten gunstig of ongunstig 

zijn‟ zijn ondergebracht, roepen verschillende voorbeelden de vraag op voorwieniet 

duidelijk is of de effecten gunstig of ongunstig zijn, voor de Commissie EMV van de 

Gezondheidsraad of voor de onderzoekers van de betreffende studie. Een speculatie op 

mogelijk gunstige effecten is in strijd met de doelstelling van het adviesrapport, namelijk 

nagaan „of er aanwijzingen zijn dat elektromagnetische velden met de frequenties van 5G de 

potentie hebben om de gezondheid te schaden.‟ 

 

690. Bovendien is het op zijn minst opmerkelijk te noemen dat er slechts één studie nodig is 

in de effect-categorie „gunstige en ongunstige effecten‟ om een compleet onderzoeksgebied 

onder deze effect-categorie onder te brengen. Zoals het geval is bij 5.7 neurodegeneratie 

van hersenweefsel (pagina 55 – 56 van het Achtergronddocument), waar 8 van de 13 

studies (62 %) een ongunstig effect c.q. hoger risico laten zien en slechts 1 studie een 

„gunstig en ongunstig effect‟ (zie figuur 6.4). In het „Overzicht van de conclusies per 

biologisch proces, per frequentieband‟  (zie figuur 6.3, 700 – 2200 MHz), staat 

neurodegeneratie vermeldt als „Samenhang mogelijk, gunstige en ongunstige effecten‟. 
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Figuur 6.4. Op basis van slechts 1 studie brengt de Commissie EMV neurodegeneratie 
van hersenweefsel bij blootstelling aan de frequenties 700 – 2200 MHz onder in de  
effect-categorie „gunstige en ongunstige effecten‟ (zie figuur 6.3) terwijl 8 van de 13 studies  
(62 %) ongunstige effecten, een hoger risico laten zien.1073 (Highlight: WdJ.) 
 

 

691. Hier wordt het psychologisch effect van deze effect-categorieën duidelijk zichtbaar. 

Immers, als hier vermeld zou staan dat 62 % van de onderzochte studies een ongunstig 

effect / hoger risico aantoont op neurodegeneratie, zou dat niet alleen meer specifieke 

informatie verschaffen over de reële risico‟s, ook zou dit een ander effect hebben op de 

risico-perceptie.  

We moeten ons wel realiseren dat de ongunstige effecten en de vermeende gunstige 

effecten vaak niets met elkaar gemeen hebben en dus ook niet tegen elkaar kunnen 

worden afgewogen of weggestreept.  

 

692. Een ander voorbeeld van versluiering van reële risico‟s, vinden we in de studies op het 

gebied van mogelijke schade aan de bloed-hersenbarrière, ook door de Commissie EMV 

ondergebracht in de classificatie „Samenhang mogelijk‟, met daarbij bij de frequentieband 

700 – 2200 MHz toegevoegd „gunstige en ongunstige effecten‟ (zie figuur 6.3). Kijken we 

echter naar de publicaties, dan zien we dat er nergens gunstige effecten zijn vastgesteld, maar 

dat volgens de commissie van twee studies1074 (Belyaev et al., 2006; Nittby et al., 2008) niet 

duidelijk is of de effecten gunstig of ongunstig zijn. Zoals ik verderop zal laten zien tonen 

Nittby et al.1075 echter uitgesproken ongunstige effecten aan1076 (namelijk „significante 

                                                           
1073 Achtergronddocument 5G en gezondheid, pagina 56.  
1074 Ibidem, pagina 54.  
1075 Nittby H, Widegren B, Krogh M, Grafström G, Berlin H, Rehn G, et al.. (2008) Exposure to radiation from global system for 
mobile communications at 1,800 MHz significantly changes gene expression in rat hippocampus and cortex. The Environmentalist 
2008; 28(4): 458-465. Pagina 258. Vertaling: DeepL Translate.  
https://www.researchgate.net/publication/225582740_Exposure_to_radiation_from_global_system_for_mobile_communicatio
ns_at_1800_MHz_significantly_changes_gene_expression_in_rat_hippocampus_and_cortex. 
1076

 

https://www.researchgate.net/publication/225582740_Exposure_to_radiation_from_global_system_for_mobile_communications_at_1800_MHz_significantly_changes_gene_expression_in_rat_hippocampus_and_cortex
https://www.researchgate.net/publication/225582740_Exposure_to_radiation_from_global_system_for_mobile_communications_at_1800_MHz_significantly_changes_gene_expression_in_rat_hippocampus_and_cortex


Verweerschrift W.J. de Jong - RvS 202100651/1/R4 

293 / 465 
 

veranderingen in genexpressie‟)en is het vergezocht en voor zover ik kan beoordelen ook 

onjuist, dat Belyaev et al.1077 naast ongunstige effecten (idem veranderingen in de 

genexpressie in de hersenen) ook gunstige effecten hebben vastgesteld.  

 

693. Wie de studies raadpleegt die door de Commissie EMV van de Gezondheidsraad zijn 

ondergebracht in de effect-categorieën „Effect, niet duidelijk gunstig of ongunstig‟, kan 

niet anders dan de conclusie trekken dat de commissie zich heeft ingespannen om de 

gevonden effecten als een „mogelijk gunstig‟ effect te intepreteren, terwijl daar vaak niet of 

nauwelijks aanleiding toe is. Ik zal hier meerdere voorbeelden van geven. De vraag die 

dringend gesteld moet worden is waarom de commissie EMV hiervoor heeft gekozen. 

Deze aanpak werkt namelijk uitermate versluierend. 

 

VI.I.VI. PSYCHOLOGISCH EFFECT (AWARENESS BIAS) DOOR ONGESPECIFICEERDE 

‟GUNSTIGE EFFECTEN‟ EN „LAGER RISICO‟ 

694. De wijze waarop de Commissie EMV de effect-categorieën presenteert hebben een 

psychologisch effect op de raadpleger van het adviesrapport, dat van invloed is op de 

risicoperceptie en een objectief oordeel over de reële risico‟s in de weg zit. Ik dring er bij 

de Afdeling op aan zich van dit mechanisme bewust te zijn. Het wegredeneren van 

ongunstige effecten tegen gunstige effecten die vaak geen enkel verband houden, is een 

vorm van informatiebias die op een opvallende wijze door de Commissie EMV in de hand 

wordt gewerkt. Vooral omdat er niet of nauwelijks inhoudelijke informatie wordt 

verstrekt over de aard van de ongunstige en zogenaamde gunstige effecten, krijgen we 

niet of nauwelijks een beeld van de reële risico‟s die we op grond van de aangetoonde 

ongunstige effecten lopen.  

 

695. De eigenaardigheid dat de Commissie EMV bij „gunstig effect‟ ook spreekt over een 

„lager risico‟ roept de vraag op: Een lager risico ten opzichte van wat? We kunnen 

uitsluitend spreken van een „lager risico‟ als we er vanuit gaan dat de mens een risico 

loopt, dat door blootstelling aan RF-EMV zou worden verminderd. Zelfs als een effect al 

als „gunstig‟ kan worden beoordeeld, dan is er nergens overtuigend bewijs dat RF-EMV 

risico‟s verlagen. Evenmin is duidelijk welke risico‟s worden verlaagd.  

 

696. Ter vergelijking: Hoewel sigaretten tijdens de Tweede Wereldoorlog werden 

aanbevolen vanwege het kalmerende en hongerstillende effect1078 („gunstige effecten‟) 

kunnen de risico‟s verbonden aan roken daar niet tegen worden weggestreept. Inmiddels 

weten we dat teer in sigaretten kan leiden tot bronchitis, longemfyseem, longkanker en 

keel-, slokdarm- en strottenhoofdkanker. Dat de koolmonoxide bij het inademen van rook 

leidt tot een vermindere conditie, aderverkalking, hartklachten (Angina pertoris, 

                                                           
1077

Belyaev IY, Koch, CB, Terenius O, Roxström-Lindquist K, Malmgren LOG, Sommer WH, Persson BRR (2006). Exposure of rat 

brain to 915 MHz GSM microwaves induces changes in gene expression but nog double stranded DNA breaks or effects on 
chromatin conformation. Bioelectromagnetics. 2006 May; 27 (4): 295 – 306. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16511873/. 
1078https://isgeschiedenis.nl/nieuws/geschiedenis-van-het-roken. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16511873/
https://isgeschiedenis.nl/nieuws/geschiedenis-van-het-roken
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hartinfarct), herseninfarct en hersenbloeding en dat nicotine leidt tot verslaving en een 

verhoogde bloeddruk1079 („ongunstige effecten‟). Bij onzekere risico‟s kunnen ongunstige 

effecten dus niet tegen zogenaamd „gunstige‟ effecten worden weggestreept.  

 

697. Zelfs voor medicijnen geldt dat „gunstige effecten‟, dat wil zeggen de als 

geneeskrachtig beoordeelde effecten, altijd afgewogen moeten worden tegen mogelijk 

„ongunstige effecten‟, waarbij het noodzakelijk is om deze ongunstige effecten expliciet te 

maken. Medicijnen toestaan waarvan onduidelijk is of er sprake is van een gunstig of 

ongunstig effect, vormt een onaanvaardbaar risico voor de volksgezondheid en wordt 

uitsluitend in experimentele situaties (dierstudies) toegestaan.  

 

698. Daar komt bij dat als het gaat om de risico‟s van sigaretten, alcohol en medicijnen, er 

altijd sprake is van een vrijwillig risico. RF-EMV voor draadloze communicatie, waarvan 

de effecten volgens de Commissie EMV zowel gunstig als ongunstig (kunnen) zijn op 

zowel gedrag, cognitie, slaap, signaaloverdracht in de hersenen, electrische activiteit in de 

hersenen, bloed-hersenbarrière, neurodegeneratie, genexpressie in de hersenen en op het 

bloed (zie figuur6.3)1080, worden bij een landelijke dekking mobiel bereik dwingend aan de 

complete bevolking opgelegd. Ook aan burgers die daar expliciet tegen zijn en geen 

„informed consent‟ hebben gegeven noch willen geven.  

 

699. Het ligt dus voor de hand dat het tegen elkaar wegredeneren van gunstige en 

ongunstige effecten (voor zover de gunstige effecten werkelijk zijn gevonden) een 

gevaarlijke vertekening geeft van de reële risico‟s en (potentiële) schade van draadloze 

communicatie. Zoals ik zal laten zien, zijn er bovendien door de Commissie EMV een 

schokkende hoeveelheid fouten gemaakt bij de indeling van studies in de effect-

categorieën „geen effect‟, „gunstige en ongunstige effecten‟ en „niet duidelijk of effecten 

gunstig of ongunstig zijn‟. 

 

700. Omdat ongunstige effecten min of meer worden weggeredeneerd tegenover gunstige 

effecten, worden de risico‟s die de ongunstige effecten gezamenlijk kunnen vormen niet 

geduidt. Ook worden door de Commissie EMV geen verbanden gelegd tussen (mogelijke 

of vastgestelde) biologische veranderingen, aandoeningen en ziekten onderling. Dit terwijl 

er, zoals ik zal laten zien, opg rond van een verhoogde oxidatieve stress een opvallende 

samenhang gevonden kan worden tussen alle door de wetenschap met blootstelling aan 

RF-EMV in verband gebrachte aandoeningen en ziekten. En juist in het vinden van 

samenhang wordt de complexiteit van onzekere risico‟s doorbroken1081 en kan een beeld 

ontstaan van het biologisch werkingsmechanisme dat mogelijk ten grondslag ligt aan het 

                                                           
1079 https://www.kwf.nl/kanker-voorkomen/roken-en-kanker/gevolgen-van-roken.  
1080 Zie ook pagina 23 in het Kernadvies 5G en Gezondheid. 
1081‘Complexiteit, tot slot, heeft betrekking op de moeilijkheid om op grond van de beschikbare informatie een kwalitatief en 
kwantitatief goed beeld te vormen van gevolgen door een veelheid aan mogeljke veroorzakende factoren en effecten, 
waartussen de verbanden onduidelijk zijn.’ Gezondheidsraad (2008). Voorzorg met rede. Pagina 17. 
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2008/09/26/voorzorg-met-rede.  

https://www.kwf.nl/kanker-voorkomen/roken-en-kanker/gevolgen-van-roken
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2008/09/26/voorzorg-met-rede
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grote scala aan gevonden effecten in relatie tot RF-EMV.  

 

701. Uit het voorgaande kunnen we afleiden dat de Commissie EMV haar eigen 

doelstellingen om na te gaan „of er aanwijzingen zijn dat elektromagnetische velden met de 

frequenties van 5G de potentie hebben om de gezondheid te schaden‟ niet nastreeft. Dat de 

Commissie EMV nagelaten heeft naar deze samenhang te zoeken, terwijl deze tamelijk 

voor de hand ligt, is niet alleen in strijd met haar eigen doelstelling, maar ook met de 

normen voor een goede onderzoekspraktijk.1082 

 

VI.II. CLASSIFICATIE „SAMENHANG MOGELIJK‟ TEN ONRECHTE DOOR 

GEZONDHEIDSRAAD EN APPELLANTEN GENEGEERD 

702. Over het advies van de Gezondheidsraad van 2 september 2020 stelt de gemeente in 

haar hogerberoepschrift: 

 

„Uit het advies van 2 september 2020 blijkt niet dat er sprake is van verhoogde gezondheidsrisico‟s bij 

5G. De Gezondheidsraad concludeert dat het niet is aangetoond en ook niet waarschijnlijk is dat 

blootstelling aan de frequentiebanden, die ook voor 5G gebruikt (zullen) worden gebruikt, de 

gezondheid kunnen schaden. De rechtbank heeft in haar uitspraak enkel de conclusie uit de 

samenvatting geciteerd en daarbij nagelaten de kanttekeningen en achterliggende redeneringen 

inzichtelijk te maken.‟1083 

 

Het verwijt dat de gemeente aan de rechtbank maakt is misplaatst. Om vast te stellen dat 

„er verbanden bestaan tussen EMV‟s en bepaalde ziektes‟ en dat er een „samenhang is 

tussen blootstelling aan EMV‟s en bepaalde biologische processen‟1084 heeft de 

bestuursrechter juist de wijsheid gehad om het rapport diepgaander te raadplegen dan de 

informatie in de samenvatting. Het rapport van de Gezondheidsraad laat zich niet 

oppervlakkig lezen, omdat dat leidt tot een eenzijdige benadrukking van de classificaties 

(geen) „Samenhang aangetoond‟ en (geen) „Samenhang waarschijnlijk‟. Als men zich 

werkelijk wil informeren over de risico‟s van draadloze technologie en echtwil weten wat er 

aan de hand is, dan moet – nogmaals – het rapport grondig en kritisch worden 

beoordeeld.  

 

 

                                                           
1082 Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. 
https://www.universiteitenvannederland.nl/files/documenten/Nederlandse%20gedragscode%20wetenschappelijke%20integrite
it%202018.pdf.  
1083Hogerberoepschrift gemeente, 24 februari 2021, uw kenmerk 2021100651/1/R4, pagina 5. 
1084

ECLI:NL:RBGEL:2020:6699. Rechtsoverweging 4.4. 

https://www.universiteitenvannederland.nl/files/documenten/Nederlandse%20gedragscode%20wetenschappelijke%20integriteit%202018.pdf
https://www.universiteitenvannederland.nl/files/documenten/Nederlandse%20gedragscode%20wetenschappelijke%20integriteit%202018.pdf
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Figuur 6.5. Overzicht van de conclusies per biologisch proces, per frequentiegebied. 
Kernadvies 5G en Gezondheid, Gezondheidsraad, pagina 23. (Highlights: WdJ.) 

 

 

703. Vastgesteld kan worden dat appellanten in hun hogerberoepschrift verzuimen de 

classificatie „Samenhang mogelijk‟ in ogenschouw te nemen of zelfs maar te vermelden. 

Dat is – gezien de wijze waarop de Commissie EMV met de classificatie „Samenhang 

mogelijk‟ omgaat – begrijpelijk, maar niet terecht. Het oordeel van de bestuursrechter dat 

verhoogde gezondheidsrisico‟s niet kunnen worden uitgesloten, ook niet bij een 

veldsterkte < 1 V/m, wordt immers bevestigd door de door de Gezondheidsraad in de 

classificatie „Samenhang mogelijk‟ ondergebrachte risico‟s.  

 

704. In de classificatie „Samenhang mogelijk‟ brengt de Gezondheidsraad onder: gedrag, 

cognitie, slaap, signaaloverdracht in de hersenen, bloed-hersenbarriëre, neurodegeneratie 

van het hersenweefsel, genexpressie in de hersenen, bloed, oxidatieve stress (zie figuur 

6.5), kanker, mannelijke vruchtbaarheid, zwangerschap en geboorte-afwijking (zie figuur 

6.6).  

 

705. De classificatie „Samenhang mogelijk‟ wordt door de Gezondheidsraad als volgt 

omschreven: 

 

„Sommige epidemiologische onderzoeken laten associaties en/of sommige experimentele onderzoeken 

laten effecten zien. Epidemiologische onderzoeken en experimentele onderzoeken bij mensen hebben 

een groter gewicht dan proefdieronderzoeken. Maar ook als er alleen voldoende goed uitgevoerde 

proefdieronderzoeken zijn kan deze classificatie worden toegekend.‟1085 

 

706. Afgaande op deze omschrijving, lijkt het wetenschappelijk bewijs van potentiële of 

reële schade in deze classificatie erg summier. Zoals ik zal laten zien is dat echter onjuist. 

 

 

                                                           
1085 Kernadvies 5G en gezondheid, pagina 20. Zie ook figuur 8 in dit verweerschrift. 
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Figuur 6.6. Overzicht van de conclusies per ziekte of aandoening, per  
frequentieband. Kernadvies 5G en gezondheid, Gezondheidsraad, pagina 22.1086 
(Highlights: WdJ.) 
 

 
707. Hoewel de Commissie EMV van de Gezondheidsraad niet erg genegen is om het 

wetenschappelijk bewijs van schade te erkennen (deels door het – helaas – te 

defactualiseren en mogelijk door wetenschappelijke fraude1087), laat de categorie 

„Samenhang mogelijk‟ zien dat een oorzaak-gevolgrelatie tussen RF-EMV en 

gezondheidsrisico‟s door de Gezondheidsraad niet alleen niet kan worden uitgesloten, 

maar zelfs aannemelijk is. Zoals eerder vastgesteld, laat bijvoorbeeld 71 % van alle door de 

Commissie EMV beoordeelde studies op het gebied van oxidatieve stress een samenhang 

zien met blootstelling aan RF-EMV. Dat hier uitsluitend sprake is van dierstudies, doet 

niets af aan het wetenschappelijk bewijs.  

 

708. Dat ik oxidatieve stress als voorbeeld neem, is geen toeval. In dit hoofdstuk zal ik laten 

zien dat de overweging van een causale relatie tussen RF-EMV en een verhoogde 

oxidatieve stress niet alleen reëel is, maar ook dat een verhoogde oxidatieve stress 

waarschijnlijk het biologisch mechanisme is dat werkzaam is bij (vrijwel) alle andere 

aandoeningen en zieken die in het wetenschappelijk onderzoek met blootstelling aan RF-

                                                           
1086 In deze tabel zijn door de Commissie EMV van de Gezondheidsraad gezondheidsklachten, gehoor, ogen, hart en bloedvaten 
en autonoom zenuwstelsel en neurodegeneratieve ziekten ondergebracht in ‘Geen samenhang gevonden’ en ‘Geen uitspraak 
mogelijk’. Zoals ik zal laten zien is dit onjuist enzijn hier door de Gezondheidsraad ernstige fouten gemaakt als het gaat om het in 
beeld brengen van ‘het wetenschappelijk bewijs voor de potentie om de gezondheid te schaden of veranderingen in een 
biologisch proces te veroorzaken’. 
1087 Zie voor mijn onderbouwing hoofdstuk VI.V van dit verweerschrift. 
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EMV in verband worden gebracht. Zeker als het gaat om de potentiële risico‟s, mogen de 

gevaren van oxidatieve stress dus niet worden veronachtzaamd.  

 

709. Dat betekent dat de classificatie „Samenhang mogelijk‟, bij het verhelderen van de 

potentiële risico‟s van draadloze netwerken en daarmee mijn belang en het belang van alle 

burgers, scherp in beeld moet worden gebracht. 

 

VI.II.I. ERNSTIGE BAGATELLISERING VAN HET BEWIJS VAN OXIDATIEVE STRESS  

710. Om de sterkte van het bewijs voor de classificatie „Samenhang mogelijk‟ te bepalen is 

het van belang om ook naar de classificatie „Samenhang waarschijnlijk‟ te kijken. Alleen zo 

kan begrepen worden waarom oxidatieve stress, beoordeeld op basis van 42 studies1088 

waarvan 30 studies, dat wil zeggen71 % van alle door de Commissie EMV beoordeelde 

onderzoeken, een verhoogd niveau van oxidatieve stress aantonen1089, niet in de classificatie 

„Samenhang waarschijnlijk‟, maar in de classificatie „Samenhang mogelijk‟ („ongunstig 

effect‟) is ondergebracht. Alle door de Commissie EMV onderzochte studies met 

betrekking tot oxidatieve stress, zijn namelijk dierstudies. Kijken we nog eens naar de 

voorwaarden voor de classificatie „Samenhang waarschijnlijk‟, dan zien we dat: 

 

„Indien effecten alleen in proefdieronderzoeken als waarschijnlijk zijn beoordeeld, wordt de classificatie 

Samenhang mogelijk.‟ 1090 

 

In VI.I.I. heb ik al laten zien dat bij een advies dat gericht is op het in beeld brengen van de 

potentiële risico‟s voor mensen, een dergelijke bagatellisering van het wetenschappelijk 

bewijs misplaatst is.  

 

711. De voorwaarden die de Commissie EMV stelt wat bewijslast betreft zijn des te 

bedenkelijker, doordat de commissie ervoor heeft gekozen om alle celstudies, dat wil 

zeggen ook het celonderzoek naar menselijke celweefsels (zoals bijvoorbeeld uit de 

Athem-II studie van verzekeringsmaatschappij AUVA, zie VI.II.II. hierna), buiten 

beschouwing te laten.1091 Aangezien het experimenteel onderzoek naar oxidatieve stress 

uit celstudies bestaat (oxidatieve stress wordt niet voor niets ook oxidatieve cellulaire 

stress genoemd), heeft het buiten beschouwing laten van met name de studies naar 

menselijk celweefsel door de voorwaarden die de Commissie EMV heeft gesteld aan de 

verschillende classificaties, een grote impact op de sterkte van het bewijs als het gaat om 

het vaststellen van de samenhang tussen RF-EMV en oxidatieve stress. En, zoals ik zal 

laten zien, op het bewijs van gezondheidsschade dat met een verhoogde oxidatieve stress 

samenhangt.  

 

                                                           
1088 In tabel 3. Overzicht van de conclusies per biologisch proces, per frequentie op pagina 23 van het Kernadvies 5G en 
gezondheid, in dit verweerschrift afgebeeld als figuur 9, staat abusievelijk een totaal aantal van 41 studies.  
1089 Achtergronddocument 5G en gezondheid, pagina 65 – 66. 
1090 Kernadvies 5G en gezondheid, tabel 1, pagina 20. Zie ook figuur 8 van dit verweerschrift. 
1091‘De commissie heeft in vitro onderzoek (onderzoek aan gekweekte cellen) buiten beschouwing gelaten.’Kernadvies 5G en 
gezondheid, pagina 8. 
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VI.II.II.  OXIDATIEVE STRESS WAARSCHIJNLIJK HET WERKINGSMECHANISME ACHTER 

DNA-SCHADE MET RISICO OP KANKER 

712. In hoofdstuk I van het onderhavige verweerschrift heb ik aan de hand van o.a. de 

Reflex-studie en de overzichtsstudie van Yakymenko et al1092  laten zien dat oxidatieve 

stress, veroorzaakt door de opwekking van vrije radicalen (Reactive Oxygen Species, 

ROS), waarschijnlijk het werkingsmechanisme is dat DNA-schade veroorzaakt. In 

Yakymenko et al werden 100 peer reviewed studies besproken en werd bij 93 van de 100 

studies oxidatieve stress vastgesteld veroorzaakt door RF-EMV.  

 

713. Als oxidatieve stress DNA-schade kan veroorzaken en ook het adviesrapport van de 

Gezondheidsraad in 71 % van alle door haar op dit gebied beoordeelde studies een 

verhoogde oxidatieve stress aantonen, dan is dit niet iets om lichtvoetig aan voorbij te 

gaan. Naast een terugverwijzing naar de Reflex-studie die inmiddels van valse 

beschuldigingen van fraude is gezuiverd, verwijs ik hier ook naar het Athem-II-rapport 

dat in augustus 2011 door de Oostenrijkse verzekeringsmaatschappij AUVA (Allgemeine 

Unfallversicherungsanstalt) werd gepubliceerd. Het onderzoek werd uitgevoerd aan de 

Medische Universiteit van Wenen1093 en richtte zich op de a-thermische effecten van 

electromagnetische velden bij mobiele communicatie. Een van de redenen voor het 

onderzoek was dat het Hof van Cassatie in Rome, de hoogste rechtbank in Italië, voor het 

eerst de hersentumor van een manager toeschreef aan zijn veelvuldig gebruik van mobiele 

telefoons.1094 Naast het onderzoeken van (a-thermische) cognitieve effecten, richtte het 

Athem-2-project zich ook op de vraag of en hoe blootstelling aan RF-EMV de cellen in het 

menselijk lichaam veranderen.1095Onderzoekers die aan het AUVA-onderzoek meewerkten 

geven in een door AUVA gemaakte video (DVD) het volgende commentaar:  

 

Prof. dr. Wilhelm Mosgöller, coördinator: „We hebben gezien dat de cel onder stress komt te staan als het 

urenlang aan dit soort straling wordt blootgesteld. Echter, de gevonden straling-geïnduceerde effecten waren niet 

altijd dosisafhankelijk, zoals men zou verwachten van thermische effecten. Sommige cellen reageerden zelfs sterker 

wanneer er na 5 minuten blootstelling een pauze van 10 minuten was (intermitterende blootstelling). Dit spreekt 

ook voor een a-thermisch werkingsmechanisme. De projectresultaten zijn dus een verdere bevestiging van het 

bestaan van zogenaamde a-thermische effecten.‟1096 

 

Over het ontstaan van cellulaire stress:  

 

Prof. dr. Christopher Gerner: „Alleen door ons te concentreren op de eiwitsynthese, in tegenstelling tot de 

eiwithoeveelheden, waren we in staat statistisch duidelijke effecten van mobiele telefoonstraling zichtbaar te 

maken. Het belangrijkste effect dat we zagen was dat in het algemeen de proteïnesynthese van de cellen enorm 

omhooggaat. Met andere woorden, de cel neemt duidelijk waar dat sommige eiwitten hun functie verliezen en moet 

                                                           
1092 Igor Yakymenko et al.. (2016). Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensity radiofrequency-
radiation.Electromagn. Biol. Med. 2016 : 35 (2); 186-202. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26151230/.  
1093 AUVA (2011). Report 70 – Athem-2. Untersuchung athermischer Wirkungen elektromagnetischer Felder im 
Mobilfunkbereiche. https://www.auva.at/cdscontent/?contentid=10007.769605&portal=auvaportal.  
1094https://www.stopumts.nl/pdf/EMF+Urteil+Brescia+urteil-marcolini-ubersetzung[1].pdf.  
1095https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail?newsid=1115. 
1096AUVA-REPORT: Athermische Wirkungen bestätigt – Grenzwerte in Frage gestellt – Vorsorge gefordert Ausgabe 21.07.2009. 
Österreichische AUVA - Versicherung legt Forschungsbericht und DVD zur Gesundheitsgefährdung durch Mobilfunkstrahlung vor. 
https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/2009_auva-report_english.pdf. Vertaling citaat: WdJ. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26151230/
https://www.auva.at/cdscontent/?contentid=10007.769605&portal=auvaportal
https://www.stopumts.nl/pdf/EMF+Urteil+Brescia+urteil-marcolini-ubersetzung%5b1%5d.pdf
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail?newsid=1115
https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/2009_auva-report_english.pdf
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dit verlies  daarom door nieuwe synthese compenseren.‟1097 

 

Dit creëert celstress en deze celstress kan breuken in de genen en chromosomen 

veroorzaken, dat wil zeggen schade toebrengen aan het genetisch materiaal.  

 

Prof. dr. Hugo W. Rüdiger: „Chromosomen zijn veel grotere eenheden. Er zijn honderden en duizenden genen 

bij elkaar, en zo'n breuk is een genetische catastrofe voor de cel, omdat het nauwelijks verenigbaar is met de 

overleving van de cel. Dus de cel probeert te herstellen. Als het repareert overleeft het, maar ten koste van het 

introduceren van instabiliteiten, mutaties genaamd. En dergelijke mutaties zijn permanente veranderingen, die 

dan ook een risico op kanker inhouden.‟1098 

 

714. Ook in 2011, dus inmiddels meer dan een decennium geleden, classificeerde de IARC 

(International Agency on Research on Cancer) RF-EMV van draadloze communicatie als 

„mogelijk kankerverwekkend‟ 1099 1100 1101. In een review uit 2018, getiteld „Cancer 

epidemiology update, following the 2011 IARC evaluation of radiofrequency electromagnetic fields 

(Monograph 102)‟ van Miller et al.1102 wordt geconcludeerd: 

 

„De epidemiologische studies die sinds de vergadering van de IARC-werkgroep in 2011 zijn verschenen 

zijn voldoende om RFR1103 te beschouwen als een waarschijnlijke carcinogeen voor de mens (groep 2 A). 

Zij moeten echter worden aangevuld met de recent gerapporteerde diergegevens, zoals uitgevoerd door 

het Ramazzini Instituut en het US National Toxicology Program, alsook met mechanistische studies. 

Deze experimentele bevindingen tezamen met de epidemiologie zijn naar onze mening voldoende om 

de IARC-categorisering van RFR op te waarderen tot Groep 1, carcinogeen voor de mens.‟1104 

 

715.  Dit standpunt wordt bevestigd door dr. David Gee, sinds 1995 werkzaam bij het 

Europees Milieuagentschap (EEA) in Kopenhagen als senior-adviseur voor wetenschap, 

beleid en „emerging issues‟ en projectleider van twee „Late Lessons‟- rapporten. In een 

interview met de Groene Amsterdammer zegt hij:  

 

„Zou IARC de huidige wetenschappelijke bevindingen beoordelen, dan zou het EMV-straling 

classificeren als “waarschijnlijk kankerverwekkend” of zelfs onomwonden “kankerverwekkend”.‟1105 

 

De classificatie „Samenhang mogelijk‟, waaronder de Commissie EMV van de 

Gezondheidsraad ook kanker heeft ondergebracht, kan en mag dus niet genegeerd of 

                                                           
1097 Ibidem. 
1098Ibidem.  
1099 Zie mijn beroepschrift, de ‘Nadere toelichting en onderbouwing’ hoofdstuk 2.Commissie EMV geeft vertekend beeld van 
stand wetenschap (schending artikel 22 Gezw). 
1100 International Agency on Research on Cancer (2011). IARC classifies radiofrequency electromagnetic fields as possibly 
carcinogenic to humans (Group 2B), Lyon, 31 mei 2011. Http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf. 
1101International Agency on Research on Cancer (2013). Non-Ionizing radiation, part 2: Radiofrequency electromagnetic fields. 
https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono102.pdf.  
1102 Miller AB, Morgan LL, Udasin I, Lee Davis D (2018). Cancer epidemiology update, following the 2011 IARC evaluation of 
radiofrequency electromagnetic fields (Monograph 102). Environmental Research. 167 (2018) 673 – 683. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30196934/.  
1103 Radio Frequency Radiation. 
1104Miller AB, Morgan LL, Udasin I, Lee Davis D (2018). Cancer epidemiology update, following the 2011 IARC evaluation of 
radiofrequency electromagnetic fields (Monograph 102). Environmental Research. 167 (2018) 673 – 683. Conclusions, pagina 
681. Vertaling citaat: DeepL Translate. 
1105 De Groene Amsterdammer. Bellen schaadt cellen. Onderzoek 5G-technologie. 16 januari 2019. Pagina 5. 

http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf
https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono102.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30196934/
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gebagatelliseerd worden als het gaat om een juist beeld van „het wetenschappelijk bewijs voor 

de potentie om de gezondheid te schaden of veranderingen in biologische processen te veroorzaken‟.  

 

VI.II.III. OXIDATIEVE STRESS ALS VEROORZAKER VAN VELE AANDOENINGEN EN 
ZIEKTES  

716. De gemeente Berkelland benadrukt in haar hogerberoepschrift dat de 

Gezondheidsraad alleen uitspraken doet over de „potentie van radiofrequente 

elektromagnetische velden om de gezondheid te schaden‟.1106 

 

„Zij schrijft ook dat geen van de ziektes en aandoeningen zijn geclassificeerd als “samenhang aangetoond” of 

“samenhang waarschijnlijk”. Ook is voor geen van de onderzochte biologische processen een samenhang van 

veranderingen in die processen met blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden aangetoond. 

De Gezondheidsraad “ziet geen reden om de ingebruikname van de lagere frequentiebanden voor 5G te 

beperken of te stoppen. Frequenties in de buurt van de 700 MHz en de 3,5 GHz zijn al jaren in gebruik voor 

de huidige telecommunicatiesystemen of andere toepassingen zoals wifi, zonder dat dit heeft geleid tot 

bewezen gezondheidsschade.”‟ 

 

717. Zoals ik heb laten zien conflicteert een advies dat pretendeert een beeld te geven van 

„de potentie om de gezondheid te schaden of veranderingen in een biologisch proces te veroorzaken‟, 

met het buiten beeld plaatsen van potentiële risico‟s zoals ondergebracht in de classificatie 

„Samenhang mogelijk‟. Een eenzijdige nadruk op de classificaties „Samenhang 

aangetoond‟ en „Samenhang waarschijnlijk‟, zoals door appellanten overgenomen, 

versluiert de potentiële (en reële) risico‟s en vormt een gevaar voor de volksgezondheid. 

 

718. Hoewel de Commissie EMV oxidatieve stress in de classificatie „Samenhang mogelijk‟ 

heeft ondergebracht, toont – zoals eerder vastgesteld – 71 % van alle door haar 

beoordeelde studies op het gebied van oxidatieve stress een verhoogd risico aan. Omdat 

het merendeel van de wetenschappers op het gebied van EMV en gezondheid, van 

mening is dat de causale relatie tussen oxidatieve stress en blootstelling aan RF-EMV is 

vastgesteld1107 1108 1109, dient deze 71 %, hoewel er uitsluitend sprake is van dierstudies, 

serieus te worden meegewogen als het gaat om het in beeld krijgen van de 

gezondheidsrisico‟s van draadloze communicatienetwerken en apparatuur. Zeker als het 

gaat om de potentiële risico‟s, mogen de gevaren van oxidatieve stress niet worden 

veronachtzaamd.  

 

                                                           
1106 De gemeente verwijst daarbij naar pagina 8 – 9 van het advies via: 
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid. 
1107 Zie o.a.: Dr. Priyanka Bandara en Dr. David O. Carpenter (2018). Planetary electromagnetic pollution, it is time to assess its 
impact. The Lancet, volume 2, issue 12, 512-514. https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-
3/fulltext. 
1108 Zie o.a. ook: Igor Yakymenko et al.. (2016). Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensity radiofrequency-
radiation.Electromagn. Biol. Med. 2016 : 35 (2); 186-202. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26151230/. 
1109 Zie o.a. ook: Dr. Mona Nilsson (2018), Swedish Radiation Protection Foundation: ‘Regarding mechanism: It should be added 
that most studies (93 of 100 studies by 2015) showed that radiofrequency radiation cause oxidative stress.’ Comments from 
Swedish Radiation Protection Foundation on draft reports NTP. 
https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/about_ntp/trpanel/2018/march/publiccomm/nilsson20180312.pdf. 

https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26151230/
https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/about_ntp/trpanel/2018/march/publiccomm/nilsson20180312.pdf
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719. Daar komt bij dat er een opvallende, niet te verwaarlozen overeenkomst blijkt te 

bestaan tussen de aandoeningen en ziekten die in de wetenschappelijke literatuur met 

blootstelling aan RF-EMV in verband worden gebracht en de aandoeningen en 

ziekten die het gevolg (kunnen) zijn van een verhoogde oxidatieve stress. Als het 

natuurlijk antioxidant-afweersysteem faalt in het bestrijden van vrije 

zuurstofradicalen (Reactive Oxegyn Species, ROS) die het gevolg zijn van oxidatieve 

stress, dan ontstaan er grote problemen met onze gezondheid. Problemen die op vele 

gebieden schade kunnen veroorzaken. 

 

720. In een review van Kivrak et al. uit 2017 werd op basis van 162 studies het effect van 

blootstelling aan EMV op biologische weefsels geëvalueerd door zich te concentreren op 

veranderingen in verschillende antioxidant-enzymactiviteiten en verschillende parameters 

van oxidatie. 

 

„Oxidatieve stress speelt een belangrijke rol in het DNA-beschadigingsproces, algemene en specifieke 

genexpressie en celapoptose. De hersenen hebben een hoge stofwisseling, waardoor ze meer vatbaar 

zijn voor schade door ROS en oxidatieve schade in vergelijking met andere organen. Overmatige 

hoeveelheden ROS in weefsels kunnen leiden tot necrose1110, de dood van neuronen en neuronale schade in 

hersenweefsel, evenals tot neurologische aandoeningen1111 zoals de ziekte van Alzheimer, ruggenmergletsel, 

multiple sclerose en epilepsie. Verschillende onderzoeken hebben neuronale schade en cellulaire verliezen 

waargenomen veroorzaakt door blootstelling aan EMV in veel hersengebieden, waaronder de cortex, 

basale ganglia, hippocampus en cerebellum. Eén epidemiologische studie bepaalde een verband tussen 

amyotrofische laterale sclerose en blootstelling aan EMV met hoge intensiteit, maar er werd geen 

correlatie waargenomen met andere neurodegeneratieve ziekten. Rubin et al. merkte op dat het 

pijnniveau van hoofdpijn kan toenemen tijdens blootstelling, maar onmiddellijk afnam wanneer de 

blootstelling stopte.. (…) Maskey et al. onderzocht de effecten op de hersenen van 835-MHz over 

verschillende blootstellingstijden en observeerde een significant verlies van piramidale cellen in het 

CA1-gebied van de hippocampus. Een andere case-control studie door Villeneuve et al. rapporteerde 

een 5,3-voudig verhoogd risico op één type hersenkanker, glioblastoom, bij personen die waren 

blootgesteld aan EMV, maar geen verhoogd risico op andere hersenkankers.‟1112 
 

De problemen van een verhoogde oxidatieve stress zijn dus veel omvattender dan 

uitsluitend de risico‟s van kanker. Hier worden, naast het DNA-beschadigingsproces o.a. 

ook neuronale schade in hersenweefsel en neurologische aandoeningen zoals Alzheimer, 

ruggenmergletsel, MS en epilepsie met oxidatieve stress in verband gebracht. Dit betekent 

dat oxidatieve stress mogelijk het werkingsmechanisme is dat ten grondslag ligt aan de 

vele met blootstelling aan RF-EMV in verband gebrachte aandoeningen en ziekten.  

                                                           
1110Necrose betekent afsterven van weefsel. Deze vorm van infectie gaat gepaard met belangrijk weefselverlies. Hierbij komen 
toxische stoffen vrij, waardoor men zich algemeen ziek voelt en koorts 
krijgt.https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/ernstige-infecties-van-de-huid-en-de-weke-delen.  
1111 In een van zijn blogs, getiteld‘Blootstellingsnormen ICNIRP ongepast – Betere bescherming van burgers tegen straling 
gezocht’https://www.hugoschooneveld.nl/pdf_bestanden/pdf_blogs/blootstellingsnormen_icnirp_ongepast.pdf(pagina 2), 
meldt (neuro)bioloog dr. Hugo Schooneveld een opvallende toename aan neurodegeneratieve problemen, vooral in Nederland 
(2e op de ranglijst van Europese landen), die toegeschreven worden aan de sterkte toename aan EMV. Schooneveld verwijst hier 
naar een studie van Pritchard, Silk en Hansen (2019). Are rises in Electro-Magnetic Field in the human environment, interacting 
with multiple environmental pollutions, the tipping point for increases in neurological deaths in the Western World? Medical 
Hypothesis, volume 127, june 2019, pages 76 – 83.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306987719300040.  
1112Kivrak EG, Yurt KK, Kaplan AA, Alkan I, Altun G (2017). Effects of electromagnetic fields exposure on the antioxidant defense 
system. Journal of microscopy & altrastructure. 2017 Oct-Dec; 5 (4): 167 – 176.  Vertaling: DeepL Translate. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6025786/. 

https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/ernstige-infecties-van-de-huid-en-de-weke-delen
https://www.hugoschooneveld.nl/pdf_bestanden/pdf_blogs/blootstellingsnormen_icnirp_ongepast.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306987719300040
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6025786/
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721. Opvallend is dat de Commissie EMV van de Gezondheidsraad het verband tussen 

oxidatieve stress en dit bredere spectrum aan aandoeningen en ziekten niet onderzoekt of 

zelfs maar benoemt, waarmee ze de gelegenheid onbenut laat om een mogelijke causaliteit 

te onderzoeken, of mogelijk zelfs een verband vast te stellen tussen enerzijds een 

biologisch werkingsmechanisme dat aantoonbare en aanzienlijke schade veroorzaakt en 

anderzijds blootstelling aan RF-EMV.  

 

722. Als we diepgaander de verbanden tussen de verschillende veranderingen van 

biologische processen en aandoeningen bekijken, dan blijkt dat we een verhoogde 

oxidatieve stress in verband kunnen brengen met vrijwel alle aandoeningen en ziekten die 

door de wetenschap in verband worden gebracht met blootstelling aan RF-EMV. Zo kan 

oxidatieve stress ook de bloed-hersenbarrière aantasten, wat weer kan leiden tot 

neurodegeneratie (beiden door de Gezondheidsraad ondergebracht in de classificatie 

„Samenhang mogelijk‟1113 maar niet met elkaar in verband gebracht). Ook kan een 

verhoogde oxidatieve stress leiden tot aantasting  van de mannelijke en vrouwelijke 

voortplantingssystemen (geclassificeerd als „Samenhang mogelijk‟) en oorzaak zijn van 

een falend (anti-oxidant) afweersysteem, oog- en gehoorproblemen en hartfalen (door de 

Gezondheidsraad geclassificeerd als „Geen samenhang gevonden‟).   

 

VI.II.IV. OXIDATIEVE STRESS EN AANTASTING VAN DE BLOED-HERSENBARRIÈRE 

723. In een recent wetenschappelijk onderzoek uit 2020 van Song et al, wordt er als 

vanzelfsprekend van uitgegaan dat de bloed-hersenbarrière (blood-brain barrier, BBB) 

gevoelig is voor oxidatieve schade. 

 

„De bloed-hersenbarrière (BBB), als cruciale poort voor de moleculaire uitwisseling van hersenbloed, is 

betrokken bij de pathogenese van meerdere neurologische ziekten. Oxidatieve stress wordt veroorzaakt 

door een onbalans tussen de productie van reactieve zuurstofsoorten (ROS) en het scavenger-

systeem‟11141115 

 

„De BBB is een heterogene structuur van de vasculatuur die gevoeliger is voor oxidatieve stress en 

neurovasculaire ontkoppelingsschade in een specifieke regio. Oxidatieve stress speelt een centrale rol bij 

de veranderingen in de BBB. Oxidatieve stress kan een verscheidenheid aan cellen beschadigen zoals 

BMVECs1116, pericyten1117, en astrocyten1118, waardoor de BBB wordt vernietigd. Tot op zekere hoogte, als 

                                                           
1113Echter, de bloed-hersenbarrière wordt inconsequent op pagina36 van het Achtergronddocument 5G en gezondheid 
ondergebracht onder biologische processen waarbij ‘geen aanwijzingen gevonden (zijn) voor ongunstige effecten’.  
1114 Scavengers: Opruimers, bijvoorbeeld anti-oxidanten.  
1115Song K, Li Y, Zhang H, An N, Wei Y, Wang L (2020). Oxidative stress-mediated Blood-Brain Barrier (BBB) disruption in 
neurological diseases. Hindawi. Oxidative Medicine and Cellular Longevity / 2020 / Artikel-ID 4356386. 
https://www.hindawi.com/journals/omcl/2020/4356386/. Samenvatting, pagina 1. Vertaling citaat: DeepL Translate.  
1116 BMVEC’s: Brain microvascular endothelial cells. Microvasculaire endotheel: de bekleding van de kleinste bloedvaatjes. 
‘Wetenschappers ontdekten in de jaren ’60 dat de bloedvaten van de hersenen als het ware “gevoerd” zijn met een laagje cellen; 
endotheelcellen. Doordat deze cellen in de hersenen heel dicht op elkaar zitten, vormen ze een zo goed als ondoordringbare lijn 
tussen de hersenen en de bloedbaan: de bloed-hersenbarrière.’https://herseninstituut.nl/brainfacts/bloed-hersenbarriere/.  
1117Pericyten zijn cellen die zich bevinden rondom de bloedvaten. De 2 voornaamste functies zijn bloedvat-stabilisatie en 
regulatie van de bloedstroom door de micro vasculatuur. 
1118 Astrocyten: Stervormige, vertakte gliacellen in het centraal zenuwstelsel (CZS) met lange of korte uitlopers. Het zijn 
steuncellen in de zenuwbaan die liggen tussen een bloedvat en een zenuwcel (neuron). 

https://www.hindawi.com/journals/omcl/2020/4356386/
https://herseninstituut.nl/brainfacts/bloed-hersenbarriere/
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gevolg van vicieuze cirkels gegenereerd op moleculair niveau, is het moeilijk om de oorzaak en het effect 

van oxidatieve stress op de BBB te duiden.‟1119 

 

724. In de studie wordt de rol van de „oxidatieve stress-gemedieerde BBB-verstoring‟ besproken 

bij verschillende neurologische ziekten, zoals hemorragische beroerte (HS)1120, ischemische 

beroerte (IS)1121, de ziekte van Alzheimer (AD), de ziekte van Parkinson (PD), traumatische 

hersenletsel (TBI), amyotrofische laterale sclerose (ALS) en cerebrale kleine vaatziekte 

(CSVD).  

 

„Samenvattend bestaat er substantieel bewijs dat de rol van oxidatieve stress en BBB-verstoring in de 

pathogenese van neurologische ziekten wordt betrokken. Een verscheidenheid aan pathologische 

factoren kan de BBB in gevaar brengen, met name door een toename van de BBB-permeabiliteit. Directe 

verwondingen op de endotheelcellen en de BBB kunnen ook andere componenten van de 

neurovasculaire eenheid aantasten, namelijk perifere cellen, astrocyten en de basaalmembraan, 

waardoor de schade en disfunctie van de BBB verder worden verergerd. Bij neurologische aandoeningen is 

verstoring van de integriteit van de BBB meestal de eerste pathologische verandering die optreedt voordat 

klinische symptomen optreden. De hechte verbinding, ontsteking en afbraak van MMP1122 veroorzaakt 

door oxidatieve stress gaan vaak gepaard met het openen van de BBB, wat uiteindelijk leidt tot 

neuronale disfunctie, neuro-inflammatie en neurodegeneratie. Het bestuderen van de relevantie van 

oxidatieve stress voor de ontwikkeling en uitkomst van neurologische ziekten en het beschermen van 

de BBB in de vroege stadia van ziekten zal de ziekteprogressie helpen beperken en de klinische 

prognose verbeteren.‟1123 

 

725. We hebben hiermee dus een volgend aannemelijk verband gevonden tussen hoe 

blootstelling aan RF-EMV met oxidatieve stress als biologisch mechanisme („Samenhang 

mogelijk‟) niet alleen de bloed-hersenbarrière kan aantasten („Samenhang mogelijk‟)1124, 

waarbij „verstoring van de integriteit van de BBB meestal de eerste pathologische verandering (is) 

die optreedt voordat klinische symptomen optreden‟, maar dat het openen van de BBB 

uiteindelijk ook leidt tot o.a. neurodegeneratie in de hersenen („Samenhang mogelijk‟).  

 

726. Het openen van de BBB (verandering van de permeabiliteit, d.w.z. doorlaatbaarheid) 

wordt ook door Kivrak et al. in verband gebracht met een breed spectrum aan klinische 

problemen: 

                                                           
1119Song K, Li Y, Zhang H, An N, Wei Y, Wang L (2020). Oxidative stress-mediated Blood-Brain Barrier (BBB) disruption in 
neurological diseases. Hindawi. Oxidative Medicine and Cellular Longevity / 2020 / Artikel-ID 4356386. Fulltext: 
https://downloads.hindawi.com/journals/omcl/2020/4356386.pdf. Pagina 4.Vertaling: DeepL Translate.  
1120Een hersenbloeding of hemorragische beroerte is een beroerte waarbij een bloedvat in de hersenen barst. De bloedstroom 
uit het gescheurde bloedvat beschadigt de hersencellen.  
1121Herseninfarct. Een deel van de hersenen krijgt geen bloedtoevoer meer, waardoor de hersencellen niet meer worden 
voorzien van zuurstof en voedingsstoffen (ischemie). 
1122Matrix Metalloproteïnases (MMP) hebben veel verschillende functies in het lichaam bij gezondheid en ziekte. In de hersenen 
zijn matrixmetalloproteïnasen essentieel voor weefselvorming, herstructurering van neuronale netwerken en de integriteit van 
de bloed-hersenbarrière. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5012524/.  
1123Song K, Li Y, Zhang H, An N, Wei Y, Wang L (2020). Oxidative stress-mediated Blood-Brain Barrier (BBB) disruption in 
neurological diseases. Hindawi. Oxidative Medicine and Cellular Longevity / 2020 / Artikel-ID 4356386. 
https://www.hindawi.com/journals/omcl/2020/4356386/. Conclusie, pagina 15. Vertaling citaat: DeepL Translate. Cursief: WdJ.  
1124 Inconsistent: In tegenstelling tot tabel 3. Overzicht van de conclusies per biologisch proces, per frequentieband in het 
Kernadvies 5G en gezondheid (in dit verweerschrift overgenomen als figuur 6.3), waar de bloed-hersenbarrière wordt 
ondergebracht in de classificatie ‘Samenhang mogelijk’ wordt de bloed-hersenbarrière in het Achtergronddocument 5G en 
gezondheid (pagina 36) terzijde geschoven als ‘geen aanwijzingen gevonden voor ongunstige effecten’. Dit terwijl er voor de 
frequentieband 2.2 – 5.0 GHz uitsluitend ongunstige effecten gevonden zijn.  

https://downloads.hindawi.com/journals/omcl/2020/4356386.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5012524/
https://www.hindawi.com/journals/omcl/2020/4356386/
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„Van laagfrequente (0-300 Hz) en RF (10 MHz-300 GHz) EMV is ook gemeld dat het de 

doorlaatbaarheid van de bloed-hersenbarrière verandert. Tegelijkertijd kunnen deze veranderingen in 

de bloed-hersenbarrière leiden tot een overmatige ophoping van zware metalen en in het bijzonder van 

ijzer in de hersenen. Dit effect kan verschillende neuronale aandoeningen veroorzaken. Sommige 

onderzoeken hebben gemeld dat DNA-schade en verstoring van de bloed-hersenbarrière verband 

houden, en dat autismespectrum-aandoeningen verband houden met blootstelling aan EMV. De 

verstoring van vruchtbaarheid en reproductie geassocieerd met EMV/RFR kan ook verband houden 

met de toenemende incidentie van autismespectrumaandoeningen.‟1125 

 

 

 
Figuur 6.7. Reactieve zuurstofsoorten die worden gegenereerd door de effecten van  
blootstelling aan RF-EMV kunnen verschillende celstructuren in neuronen van het centrale  
zenuwstelsel beschadigen  (Kivrak et al, 2017). 1126 

 

 

727. Dat oxidatieve stress door blootstelling aan RF-EMV bij dieren minder waarschijnlijk 

zou zijn bij mensen, wordt gelogenstraft door een langlopend onderzoek bij mensen door 

oncoloog professor Dominique Belpomme, verbonden aan de ARTAC (Association for 

Research Against Cancer) in Parijs. In een publicatie uit 2020 van Belpomme samen met 

oncoloog Philippe Irigaray is ook een mogelijke samenhang gevonden tussen RF-EMV, 

oxidatieve stress en een aantasting van de bloed-hersenbarrière. Deze publicatie, die ten 

onrechte niet door de Commissie EMV van de Gezondheidsraad in haar advies is 

meegewogen, is gebaseerd op een jarenlang onderzoek naar patiënten met EHS-klachten 

(electromagnetische hypersensitiviteit). Tijdens dit onderzoek ontdekte professor 

Belpomme dat EHS-patiënten vaak ook MCS (gevoeligheid voor chemische stoffen) 

hebben ontwikkeld. In de door hem ontwikkelde diagnosetool vormen o.a. oxidatieve 

stress en een aantasting van de bloed-hersenbarrière belangrijke biomarkers voor het 

                                                           
1125 Kivrak EG, Yurt KK, Kaplan AA, Alkan I, Altun G (2017). Effects of electromagnetic fields exposure on the antioxidant defense 
system. Journal of microscopy & altrastructure. 2017 Oct-Dec; 5 (4): 167 – 176.  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6025786/. 
1126 Ibidem. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6025786/
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diagnostiseren van EHS en MCS.1127 

 

728. Een aantasting door RF-EMV van de bloed-hersenbarrière, vormt een logisch 

antwoord op de vraag waarom patiënten met EHS vaak ook MCS ontwikkelen. De 

„poortwachter‟ die moet beschermen tegen schadelijke stoffen, is aangetast. Op de website 

van de Hersenstichting lezen we hierover:  
 

„Voor een goede werking moeten de hersenen goed worden beschermd tegen gevaren van buitenaf. 

Deze bescherming wordt enerzijds verzorgd door de schedel. Anderzijds worden de hersenen ook van 

binnenuit beschermd tegen mogelijk gevaarlijke stoffen en organismen in het bloed, waarbij de bloed-

hersenbarrière een zeer voorname rol speelt. De bloed-hersenbarrière is letterlijk een grens tussen het 

bloed en de hersenen. 

 

Voor het goed functioneren van de hersenen is een constante samenstelling van hersenvloeistof nodig. 

Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld zouten en voedingstoffen in een bepaalde concentratie aanwezig 

moeten zijn waardoor de neuronale netwerken optimaal kunnen functioneren. De handhaving van deze 

constante hersenvloeistofsamenstelling wordt verzorgd door de werking van de bloed-hersenbarrière. 

De bloed-hersenbarrière kan worden gezien als een poortwachter, die selectief de noodzakelijke stoffen 

doorlaat en schadelijke stoffen niet.‟1128 

 

729. De constante samenstelling van de hersenvloeistof (de hersendoorbloeding of blood-

brain flow, BBF) blijkt bij veel EHS- en MCS-patiënten te zijn aangetast, waardoor de 

neuronale netwerken dus juist niet optimaal meer kunnen werken.  

 

 

Figuur 6.8. Het diagram links (A) toont de hersenlobben van een normaal subject. Het diagram rechts (B) dat 
van een EHS-patiënt. Duidelijk zichtbaar is de verminderde hersendoorbloeding bij subject B, wat duidt op 
een aantasting van de bloed-hersenbarrière.1129 

„ 

 

                                                           
1127 Dominique Belpomme en Philippe Irigaray (2020). Electrohypersensitivity as a Newly Identified and Characterized Neurologic 
Pathological Disorder: How to Diagnose, Treat, and Prevent It. International Journal of Molecular Science 2020, 21, 1915; 
doi:10:3390/ijms21061915. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32168876/. 
1128https://www.hersenstichting.nl/dit-doen-wij/voorlichting/werking-van-de-hersenen/bloed-hersenbarriere/.  
1129Dominique Belpomme en Philippe Irigaray (2020). Electrohypersensitivity as a Newly Identified and Characterized Neurologic 
Pathological Disorder: How to Diagnose, Treat, and Prevent It.International Journal of Molecular Science 2020, 21, 1915; 
doi:10:3390/ijms21061915. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32168876/, Pagina 9.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32168876/
https://www.hersenstichting.nl/dit-doen-wij/voorlichting/werking-van-de-hersenen/bloed-hersenbarriere/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32168876/
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730. Naast dat door Belpomme en Irigaray in het bloed van 80 % van de patiënten met EHS 

één, twee of drie detecteerbare biomarkers werden gevonden voor oxidatieve processen, 

werd door het inzetten van ultrasone hersenscans en echografie bij patiënten met EHS ook 

een defect in de bloedstroom van de middelste hersenslagader geconstateerd. 

 

„Daarbij werd een tekort in de pulso-metrische index van de arterie1130 vastgesteld dat in het capsulo-

thalamische gebied1131 van de temporale lobben1132 werd gelokaliseerd, hetgeen wijst op de 

betrokkenheid van het limbisch systeem1133 en de thalamus1134.‟ 

 

731. In figuur 6.8 is de verminderde doorbloeding in de middelste hersenslagader bij 

subject B duidelijk zichtbaar. 

 

 

VI.II.V. OXIDATIEVE STRESS, NEURODEGENERATIE EN NEURODEGENERATIEVE 

ZIEKTES 

 

732. Van de 13 dierexperimentele studies die door de Commissie EMV zijn beoordeeld op 

een verband tussen RF-EMV en neurodegeneratie in de hersenen, lieten 8 studies (dat wil 

zeggen 62 %) een ongunstig effect zien.1135 De Commissie EMV maakt onderscheid tussen 

neurodegeneratie van het hersenweefsel en neurodegeneratieve ziekten. Op pagina 28 van 

het Achtergronddocument 5G en gezondheid lezen we met betrekking tot 

neurodegeneratieve ziekten: 

 

„Neurodegeneratieve ziekten zijn het gevolg van functionele achteruitgang of afsterven of verdwijnen 

van zenuwweefsel in de hersenen. Voorbeelden zijn de ziekten van Alzheimer en Parkinson, amyotrofe 

lateraal sclerose (ALS) en multiple sclerose (MS). De commissie heeft in dit advies 1 onderzoek 

meegewogen naar de relatie tussen blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden en 

neurodegeneratieve ziekten (…)..‟  

 

733. Naast dat er dus maar één enkele studie over deze relatie is meegewogen, legt de 

commissie EMV geen enkel verband tussen neurodegeneratieve ziekten en oxidatieve 

stress. Dit terwijl een verband tussen oxidatieve stress en neurodegeneratieve ziektes zoals 

                                                           
1130 Slagaders. 
1131 Capsula thalamus, het kapsel van de thalamus. De thalamus is een belangrijke hersenkern die gerekend wordt tot de 
tussenhersenen, samen met de hypofyse en de hypothalamus. Het is het meest ‘bedrade’ gedeelte van de hersenen.  
1132 De temporale lobben zijn een deel van de hersenen gelegen aan beide zijkanten, ongeveer ter hoogte van de oren.  
1133Het limbisch systeem (Latijn: limbus, rand of zoom) is een groep structuren die tussen de hersenstam en de hersenschors ligt 
en als een ring rond de hersenholten heen gaat. De structuren in het limbisch systeem zijn betrokken bij emotie, motivatie, 
genot en het emotioneel geheugen.  
1134De thalamus speelt een belangrijke rol bij de selectie van prikkels die doorgegeven moeten worden aan de verschillende 
delen van de hersenschors, de thalamus wordt daarom wel aangeduid als de ‘poort naar de hersenschors’. De thalamus bestaat 
uit een dertigtal kernen met een eigen, verwante functie. Zij spelen een rol bij het doorgeven en aanpassen van prikkels uit de 
zintuigen. Het gaat om de gehoor- en gezichtszintuigen, evenals de waarneming van pijn, temperatuur, tast en om de 
waarneming van de stand waarn het lichaam zich bevindt. Ook is de thalamus betrokken bij de bewustwording van bepaalde 
prikkels waaraan de hersenschors een preciezere betekenis hecht. Het gaat hierbij vooral om de emotionele connotaties die een 
gebeurtenis oproept. De thalamus is betrokken bij de motoriek, en geeft informatie door vanuit de kleine hersenen en de basale 
ganglia naar de motorische hersenschors. Ook speelt de thalamus onder andere een rol bij de handhaving van het bewustzijn. 
https://www.hersenstichting.nl/dit-doen-wij/voorlichting/werking-van-de-hersenen/functies/.  
1135 Achtergronddocument 5G en gezondheid, pagina 56.  

https://www.hersenstichting.nl/dit-doen-wij/voorlichting/werking-van-de-hersenen/functies/
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Alzheimer, Parkinson en ALS, al in 2004 werd bevestigd in een studie van Barham et al. 

getiteld „Neurodegenerative diseases and oxidative stress‟. 

 

„Oxidatieve stress is betrokken bij de progressie van de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson 

en amyotrofische laterale sclerose. Zuurstof is essentieel voor het leven, maar is ook potentieel 

gevaarlijk, en er bestaat een complex systeem van checks and balances om dit essentiële element te 

gebruiken. Oxidatieve stress is het resultaat van een onbalans in de pro-oxidant/antioxidant 

homeostase die leidt tot de vorming van giftige reactieve zuurstofsoorten. (…)‟. 1136 

 

734. In een recente studie van 18 januari 2021 in het tijdschrift Antioxidant & Redox 

Signaling, getiteld „Reactive Oxygen Species and their Impact in Neurodegenerative Diseases: 

Literature Landscape Analysis‟  blijkt dat er door de onderzoeksgroep Yeung et al. maar 

liefst 22.885 studies konden worden geïdentificeerd waarin het verband is onderzocht 

tussen oxidatieve stress en neurodegeneratieve ziekten (Neurodegenerative Diseases, 

afgekort naar ND‟s) zoals Alzheimer (AD), de ziekte van Parkinson (PD) en 

Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS). 

 

„De overmatige productie van reactieve zuurstofsoorten (ROS) is in verband gebracht met 

neurodegeneratieve ziekten (ND's), en daarom zijn er veel wetenschappelijke werken gepubliceerd over 

de impact van ROS op de ontwikkeling van veel voorkomende ND's, zoals de ziekte van Alzheimer 

(AD) en de ziekte van Parkinson (PD). Aangezien kwantitatieve en kwalitatieve bibliometrische 

analyses op dit onderzoeksgebied nog niet zijn uitgevoerd, is het doel van dit werk om de 

wetenschappelijke literatuur te onderzoeken die ROS in ND's impliceert en om de belangrijkste 

bijdragers, mainstream onderzoeksthema's en onderwerpen in opkomst te identificeren. 

 

 

 
 
Figuur 6.9. De biologische effecten veroorzaakt door ROS / oxidatieve stress, 
met neurodegeneratie tot gevolg. Yeung et al (2021).1137 

                                                           
1136 Barham KJ, Masters CL, Bush AI (2004). Neurogenerative diseases and oxidative stress. Nature Reviews Drugs Discovery (3) 
205 – 214; 1 March 2004. https://www.nature.com/articles/nrd1330. 
1137 Ibidem.  

https://www.nature.com/articles/nrd1330
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In totaal werden 22.885 publicaties geïdentificeerd en geanalyseerd binnen de elektronische database 

van de Web of Science (WoS) Core Collection (Clarivate Analytics, Philadelphia, PA). De meeste 

manuscripten werden gepubliceerd in de 21e eeuw. De publicaties hadden voornamelijk betrekking op 

de WoS-categorieën Neurowetenschappen en Biochemie moleculaire biologie. (…) De twee meest 

productieve tijdschriften waren Journal of Neurochemistry en Free Radical Biology and Medicine .‟1138 

 

735. Ook hier heeft de Commissie EMV nagelaten het onderlinge verband tussen 

oxidatieve stress en neurodegeneratieve ziekten te onderzoeken. Neurodegeneratieve 

ziekten zijn door haar ondergebracht in de classificatie „Geen uitspraak mogelijk‟. Gezien 

de hiervoor genoemde uitgebreide literatuurstudie van Yeung et al., mist deze classificatie 

een plausibele wetenschappelijke grondslag. Op basis van de mogelijke samenhang tussen 

blootstelling aan RF-EMV en oxidatieve stress, is de meest plausibele categorisering 

tenminste: Samenhang mogelijk.  

 

VI.II.VI. OXIDATIEVE STRESS EN MANNELIJKE EN VROUWELIJKE VRUCHTBAARHEID 

EN VOORTPLANTING 

736. De samenhang tussen RF-EMV, oxidatieve stress en problemen met de mannelijke en 

vrouwelijke vruchtbaarheid en voortplanting (door de Gezondheidsraad deels 

geclassificeerd als „Samenhang mogelijk‟ en deels als „Geen uitspraak mogelijk‟)1139, 

vinden we in een review van Altun et al uit 2018, getiteld „Effects of mobile phone exposure on 

metabolomics in the male and female reproductive systems‟. In deze overzichtsstudie, gebaseerd 

op 126 studies bij mensen en dieren, worden mogelijke mechanistische routes van de 

effecten van EMV-blootstelling op bevruchting, oögenese (eicelvorming) en 

spermatogenese besproken. Daarnaast evalueert de overzichtsstudie de metabolomische 

effecten1140 van GSM-gemoduleerde EMV op de mannelijke en vrouwelijke 

voortplantingssystemen.  

 

737. Altun et al. (2018) vonden effecten van 900 MHz blootstellingen en oxidatieve stress 

op de mannelijke vruchtbaarheid. Histopathologische waarnemingen (d.w.z. 

microscopische waarnemingen van ziekteprocessen in weefsels) toonde een aanzienlijk 

verschil tussen de blootgestelde groep (A) en de niet blootgestelde controlegroep (B). De 

microscopische waarnemingen van groep A toonde beschadigde zaadbuizen en verlies 

aan spermatogonia (testiculaire kiemcellen).  

 

Op basis van hetzelfde onderzoek concludeerden Altun et al. dat ROS en oxidatieve stress  

ten aanzien van de vrouwelijke voortplanting bijdragen aan o.a. vroegtijdige en herhaalde 

zwangerschapsverliezen, zwangerschapsvergiftiging (pre-eclampsie), groeibeperkingen in 

                                                           
1138 Yeung AWK, Tzvetkov NT, Georgieva MG, Ognyanov LV, Kordos K, Józwick A, Kuhl T, Perry G, Petralia MC, Mazzon E, 
Atanasov AG (2021). Reactive Oxygen Species and Their Impact in Neurodegenerative Diseases: Literature Landscape Analysis. 
ARS (Antioxidant & Redox Signaling, vol. 34, no. 5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32030995/.  
1139 Mannelijke vruchtbaarheid voor frequenties 700 – 2200 MHz ‘Geen uitspaak mogelijk’.  
1140Het metaboloom is de verzameling van alle metabolieten (producten van de stofwisseling)in een cel, orgaan, 
lichaamsvloeistof of organisme. https://nl.wikipedia.org/wiki/Metaboloom.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32030995/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Metaboloom
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de baarmoeder (intra-uterien) en vroeggeboorte.  

 

„Overmatige generatie van ROS en oxidatieve stress kunnen bijdragen aan veroudering en verschillende 

gezondheidsaandoeningen die van invloed zijn op de vrouwelijke voortplanting. Endotheeldisfunctie 

veroorzaakt door oxidatieve stress draagt bij tot obstetrische complicaties1141, zoals vroegtijdige en 

herhaalde zwangerschapsverliezen, pre-eclampsie, intra-uteriene groeibeperking en vroeggeboorte 

(Webster et al., 2008). Reactieve zuurstof- en stikstofspecies kunnen nadelige gevolgen hebben voor de 

innesteling van embryo's en kunnen van invloed zijn op de ontwikkeling van reproductieve 

aandoeningen, zoals endometriose en pre-eclampsie (Webster et al., 2008).‟1142 

 

738. Terwijl de Commissie EMV mannelijke vruchtbaarheid in het frequentieband-gebied 

van 700 – 2200 MHz vanwege tegenstrijdige bevindingen in de classificatie „Geen 

uitspraak mogelijk‟ onderbrengt en in het frequentiegebied 2.2. – 5.0 GHz in de 

classificatie „Samenhang mogelijk‟1143 stellen Santini et al. (2018):  

 

„Op basis van in vitro- onderzoeken is er een algemene consensus over de effecten van 

elektromagnetische velden van mobiele telefoons, laptops en andere elektrische apparaten op de 

kwaliteit van menselijk sperma, met mogelijk een negatieve invloed op de vruchtbaarheid.‟1144 

 

Omdat de Commissie EMV het in vitro onderzoek (celstudies) in haar literatuuronderzoek 

buiten beschouwing heeft gelaten, is hierover in het adviesrapport 5G en 

gezondheid1145geen informatie beschikbaar. Uiteraard betekent dit dat de Commissie EMV 

zich er niet op kan beroepen dat zij met haar adviesrapport conform haar wettelijke 

opdracht (op grond van artikel 22 Gezondheidswet1146) inzicht geeft in de stand van de 

wetenschap. Immers, een compleet (omvangrijk) onderzoeksgebied wordt buiten 

beschouwing gelaten.  

 

739. Over de relatie tussen de effecten van blootstelling aan RF-EMV op het vrouwelijke 

voortplantingssysteem en een verhoogde oxidatieve stressindex (OSI) schrijven Santini et 

al.: 

 

„De impact van oxidatieve schade op RF-effecten in het vrouwelijke voortplantingssysteem werd 

onderzocht in eierstokken van vrouwelijke ratten die tijdens het foetale of postnatale leven waren 

blootgesteld aan 900 MHz. De totale antioxidantstatus (TAS), de totale oxidantstatus (TOS) en de 

oxidatieve stressindex (OSI) waren verhoogd in RF-ovaria, ongeacht het tijdstip van 

                                                           
1141 Obstretrische complicaties: Complicaties tijdens de zwangerschap.  
1142 Altun G, Deniz OG, Yurt KK, Davis D, Kaplan S (2018). Effects of mobile phone exposure on metabolomics in the male and 
female reproductive systems. Environmental Research. Volume 167, November 2018, Pages 700-707.  
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935118300999?via%3Dihub.  
1143 Kernadvies 5G en gezondheid, pagina 22. 
1144 Santini SJ, Cordone V, Falone, S, Mijjit M, Tatone C, Amicarelli F, Emidio GD (2018). Role of mitochondria in the oxidative 
stress induced by electromagnetic fields: Focus on reproductive systems. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2018; 
5076271. Pagina 11. Vertaling: Google Translate. https://www.hindawi.com/journals/omcl/2018/5076271/. 
https://downloads.hindawi.com/journals/omcl/2018/5076271.pdf.  
1145 Met uitzondering van de mogelijke informatie uit het concept van het WHO EMF-Project uit 2014 en de SSM- en SCENIHR-
documenten.  
1146Artikel 22 Gezw. De Gezondheidsraad heeft tot taak Onze Minister en de beide kamers der Staten-Generaal voor te lichten 
over de stand der wetenschap ten aanzien van vraagstukken op het gebied van de volksgezondheid en het 
gezondheids(zorg)onderzoek door middel van het uitbrengen van rapporten https://wetten.overheid.nl/BWBR0002202/2021-
07-01.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935118300999?via%3Dihub
https://www.hindawi.com/journals/omcl/2018/5076271/
https://downloads.hindawi.com/journals/omcl/2018/5076271.pdf
https://wetten.overheid.nl/BWBR0002202/2021-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0002202/2021-07-01
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blootstelling. Hoewel de blootstellingsomstandigheden de ovariële follikelpopulatie niet veranderden, 

benadrukte een toename van de TAS-, TOS- en OSI-waarden de oxidatieve aard van de stressconditie 

die de eierstok onder RF-blootstelling ervaart. Dit is in overeenstemming met studies in niet-

zoogdiermodellen.‟1147 

 

740. Een bevestiging dat oxidatieve stress een rol speelt, vinden de onderzoekers in de 

positieve effecten van anti-oxidantsupplementen.  

 

„Volgens recente gegevens die hier zijn gerapporteerd, wordt het strikte verband tussen EMV-

gerelateerde schade aan de voortplantingssystemen en oxidatieve stress versterkt door de 

waarnemingen van beschermende effecten van antioxidantensupplementen die bij mensen moeten 

worden bevestigd. Deze benadering, hoewel nog niet onderzocht in het vrouwelijke 

voortplantingssysteem, zou een belangrijke preventieve strategie kunnen zijn.‟1148 

 

741. Wellicht ten overvloede, ook hier is door de Commissie EMV van de 

Gezondheidsraad nagelaten oxidatieve stress als werkingsmechanisme bij 

gezondheidsrisico‟s op het gebied van vruchtbaarheid en voortplanting te onderzoeken.  

 

VI.II.VII. OXIDATIEVE STRESS EN INVLOEDEN OP HET GEDRAG, COGNITIE, SLAAP EN 

ANDERE STRESSGERELATEERDE PROBLEMEN 

742. Omdat het er tijdens mijn eigen literatuuronderzoek steeds meer op ging lijken dat 

oxidatieve stress het algemene biologische werkingsmechanisme zou kunnen zijn dat 

verantwoordelijk is voor de met RF-EMV in verband gebrachte gezondheidsrisico‟s en -

schade, zocht ik, nieuwsgierig geworden, ook naar een mogelijk verband tussen 

oxidatieve stress en de overige met RF-EMV in verband gebrachte aandoeningen en 

ziekten, zoals een mogelijk verband tussen oxidatieve stress en effecten op gedrag, 

cognitie, slaap (alle drie ook door de Commissie EMV geclassificeerd als „Samenhang 

mogelijk‟) en andere stressgerelateerde problemen. 

 

743. In een Deens cohort-onderzoek uit 2008 (Danish National Birth Cohort, DNBC), 

waaraan 13.159 moeders deelnamen, werd blootstelling aan mobiele telefoons prenataal – 

en in mindere mate postnataal – in verband gebracht met gedragsproblemen van 

kinderen, zoals emotionele hyperactiviteitsproblemen rond de leeftijd van de eerste 

schoolgang. Omdat de associaties mogelijk te wijten waren aan niet gemeten 

confounding1149, werden in een vervolgstudie aanvullende confounders overwogen en 

werden kinderen geanalyseerd van moeders die de gebruikers van mobiele telefoons 

mogelijk beter vertegenwoordigden. Deze „nieuwe‟ dataset bestond uit 28.745 kinderen in 

de leeftijd van 7 jaar tot december 2008. 

                                                           
1147Santini SJ, Cordone V, Falone, S, Mijjit M, Tatone C, Amicarelli F, Emidio GD (2018). Role of mitochondria in the oxidative 
stress induced by electromagnetic fields: Focus on reproductive systems. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2018; 
5076271. Pagina 10. Vertaling: Google Translate. https://www.hindawi.com/journals/omcl/2018/5076271/. 
https://downloads.hindawi.com/journals/omcl/2018/5076271.pdf.  
1148 Ibidem, pagina 11.  
1149 Confounding: Vermenging van effecten waarbij de effecten van de onderzochte blootstelling worden vermengd met de 
effecten van een extra factor (of een reeks factoren), waardoor een vertekening van de werkelijke relatie optreedt.  

https://www.hindawi.com/journals/omcl/2018/5076271/
https://downloads.hindawi.com/journals/omcl/2018/5076271.pdf
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„De hoogste OR1150 voor gedragsproblemen was voor kinderen die zowel prenatale als postnatale 

blootstelling aan mobiele telefoons hadden, vergeleken met kinderen die gedurende beide perioden niet 

waren blootgesteld. (…) De bevindingen van de vorige publicatie werden gerepliceerd in deze 

afzonderlijke groep deelnemers, wat aantoont dat het gebruik van mobiele telefoons op 7-jarige leeftijd 

geassocieerd was met gedragsproblemen bij kinderen, en deze associatie was niet beperkt tot vroege 

gebruikers van de technologie. Hoewel zwakker in de nieuwe dataset, zelfs met verdere controle voor 

een uitgebreide set potentiële confounders, bleven de associaties bestaan.‟1151 

 

744. Tijdens een bijeenkomst van de Klankbordgroep van het Kennisplatform EMV van 8 

november 2012, deed dr. Leendert Vriens een voorstel voor een 2-tal cohort-

onderzoeken1152, waaronder een onderzoek naar mensen met ADHD-klachten. De sterke 

stijging van het aantal ADHD-patiënten zou een verband kunnen hebben met een 

toenemende blootstelling aan RF-EMV, aldus Vriens. Interessant is, zo meent Vriens, dat 

ADHD-klachten EHS-achtig zijn (dus raakvlakken hebben met mensen met 

Elektromagnetische Hypersensitiviteit).  

 

„In het nieuws is recentelijk gemeld dat er een sterke groei is van het aantal ADHD‟ers in Nederland: 

van 70.000 mensen in 2005 naar 200.000 in 2011. Momenteel heeft 1,2 % van de Nederlandse bevolking 

ADHD. Ook is gepubliceerd dat tussen 2010 en 2011 er 19 % groei in ADHD bij volwassenen was. Deze 

19 % groei per jaar betekent dat er elke 5 jaar een verdubbeling van het aantal ADHD-patiënten is. Ook 

bij de klachten van deze patiënten wordt niet gedacht aan een samenhang met EMV-straling en daarom 

is ook dit een geschikte groep voor het onderzoek. Vriens wijst erop dat de groei van de aantallen 

mensen in beide groepen (dus zowel de patiënten van LOK-instituten als ADHD-patiënten) 

tegelijkertijd heeft plaatsgevonden met de toename van stralingsbelasting door zendmasten en EMV 

stralingsbronnen in huis.‟1153 
 

745. Een verdubbeling van ADHD-patiënten elke vijf jaar, zoals door dr. Leendert Vriens 

voorspeld, zou in 2020 neerkomen op 3,6% Nederlanders met ADHD. Dit blijkt een erg 

lage schatting. Op de website van „Richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming‟1154 

wordt verwezen naar een meta-analyse van prevalentie-onderzoeken naar ADHD bij 

jeugdigen, waarin wereldwijd de gemiddelde prevalentie – nadat op methodologische 

verschillen was gecorrigeerd – tussen de 5.9 en de 7.1 % is vastgesteld. 1155 Omdat uit de 

meta-analyse blijkt dat Nederland daarbij niet noemenswaardig verschilt in het 

voorkomen van dit soort stoornissen, zou dit in Nederland neerkomen op inmiddels 

alleen al een miljoen tot 1.2 miljoen jeugdigen met ADHD, volwassenen nog niet meegerekend. 

 

746. In een rapport uit 2014 over ADHD suggereert de Gezondheidsraad dat niet de 

prevalentie van ADHD toeneemt, maar de hulpvraag.1156Ze voegt daaraan toe dat een 

                                                           
1150 OR: Odds ratio: ‘De odds ratio is de verhouding tussen twee wedverhoudingen of odds. Daarbij is de wedverhouding de 
verhouding tussen de waarschijnlijkheid dat een gebeurtenis optreedt (zal optreden) en de waarschijnlijkheid dat ze niet optreedt 
(zal optreden).’https://nl.wikipedia.org/wiki/Odds_ratio.  
1151 Divan HA, Kheifets L, Obel C, Olsen J (2010). Cell phone use and behavioural problems In young children.Epidemiol 
Community Health. 2012 Jun;66(6):524-9.. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21138897/.  
1152 Langlopende epidemiolologische studies. 
1153 Kennisplatform Electromagnetische Velden en Gezondheid (2012) Verslag klankbordgroep EMV. Verslag 8e bijeenkomst 12 
november 2012. https://www.kennisplatform.nl/media/original/Verslag-Klankbordgroep-8-november-2012.pdf.Pagina 83.  
1154https://richtlijnenjeugdhulp.nl/.  
1155https://richtlijnenjeugdhulp.nl/adhd/wat-is-adhd/adhd-epidemiologie/.   
1156 Gezondheidsraad (2014). ADHD: Medicatie en maatschappij. Pagina 56. 
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2014/07/03/adhd-medicatie-en-maatschappij. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Odds_ratio
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21138897/
https://www.kennisplatform.nl/media/original/Verslag-Klankbordgroep-8-november-2012.pdf
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toename ook niet viel te verwachten „op basis van de min of meer constant gebleven genetische 

factoren en fysieke omgevingsfactoren‟.1157 Dat de toenemende blootstelling aan RF-EMV ten 

onrechte niet als een mogelijk schadelijke omgevingsfactor wordt meegewogen is nogal 

verontrustend, vooral ook omdat in de wetenschappelijke literatuur op het gebied van 

EMV en gezondheid dit verband wel wordt gelegd.  

 

747. Omdat ADHD (Attention Deficid Hyperactivity Disorder1158) een neurologische 

ontwikkelingsstoornis is en oxidatieve stress neuroinflammatie en neurodegeneratie 

induceert 1159116011611162,  wordt naast andere neurodegeneratieve ziekten ook ADHD in 

verband gebracht met een verhoogde oxidatieve stress.  

 

„Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) is een neurologische ontwikkelingsstoornis van 

de kindertijd. Hoewel afwijkingen in verschillende hersengebieden en verstoringen van de route van 

catecholamines1163 zijn aangetoond, is de pathofysiologie van ADHD niet volledig begrepen, maar als 

een multifactoriële aandoening is deze in verband gebracht met een toename van oxidatieve stress en 

neuro-inflammatie.‟1164 
 

748. Als een verhoogde oxidatieve stress neurologische ontwikkelingsstoornissen kan 

veroorzaken en 71 % van de door de Commissie EMV van de Gezondheidsraad 

beoordeelde studies op het gebied van oxidatieve stress een verband tonen met 

blootstelling aan RF-EMV, dan is het niet verwonderlijk als blootstelling aan draadloze 

apparatuur en netwerken niet alleen invloed heeft op gedrag en cognitie, maar ook een 

onmiddellijk effect kan hebben op ons gevoel van welbevinden. In het destijds door de 

Commissie EMV van de Gezondheidsraad verworpen (en/of gedefactualiseerde) 

provocatie-onderzoek van TNO (COFAM-I)1165 werden significante effecten gevonden op 

zowel het welzijn als de cognitieve functie bij mensen. Ten aanzien van welzijn werd 

getest op symptomen van angst, somatische symptomen, symptomen van 

ontoereikendheid, van depressie en van vijandigheid.  

 

                                                           
1157 Ibidem, pagina 12.  
1158 Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. 
1159 Soleiro-Villavicencio H, Rivas-Arancibia S (2018). Effect of Chronic Oxidative Stress on Neuroinflammatory Response Mediated 
by CD4-T Cells in Neurodegenerative Diseases. Front Cell Neurosci. 2018; 12: 114. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5934485/.  
1160 Taylor JM, Main BS, Crack PJ (2013). Neuroinflammation and oxidative stress: Co-conspiratiors in the pathology of Parkinson’s 
Disease. Neurochemistry International; volume 62 (5), 2013: 308 – 319. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0197018612004147?via%3Dihub. 
1161Sandireddy R, Ganesh Yerra V,  Areti A,  Komirishetty P (2014). Neuroinflammation and Oxidative Stress in Diabetic 
Neuropathy: Futuristic Strategies Based on These Targets. International Journal of Endocrinology. Volume 2014, Article 
ID 674987.https://www.hindawi.com/journals/ije/2014/674987/. 
1162 Barron H, Hafizi S, Andreassa A, Mizrahi R (2017). Neuroinflammation and Oxidative Stress in Psychosis and Psychosis 
Risk.International Journal of Molecular Sciences. 2017 Mar; 18 (3): 651. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5372663/.  
1163 Catecholamines zijn belangrijk bij stressreacties. Hoge niveaus veroorzaken een hoge bloeddruk, wat kan leiden tot 
hoofdpijn, zweten, hartkloppingen, pijn op de borst en angst. Voorbeelden van catecholamines zijn dopamine, epinefrine 
(adrenaline) en norepinefrine (noradrenaline).https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-
terms/def/catecholamine.  
1164 Corona JC (2020). Role of Oxidative Stress and Neuroinflammation in Attention-Deficit/Hyperactivity 
Disorder.Antioxidants 2020, 9(11), 1039. https://www.mdpi.com/2076-3921/9/11/1039/htm.  
1165 Zie mijn beroepschrift.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5934485/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5934485/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0197018612004147?via%3Dihub
https://www.hindawi.com/journals/ije/2014/674987/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5372663/
https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/catecholamine
https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/catecholamine
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749. Bij aanvang van het onderzoek gingen de onderzoekers uit van de hypothese dat er 

geen causale relatie gevonden zou worden tussen de aanwezigheid van radiofrequente 

velden en de gemeten parameters die zowel het welbevinden als de cognitieve functie van 

de deelnemers in beeld brachten. Maar deze hypothese moest, tot grote verbazing van de 

onderzoekers zelf, worden afgewezen. In de conclusies en aanbevelingen lezen we:  

 

„We hebben een statistisch significante relatie gevonden tussen UMTS-achtige velden met een 

veldsterkte van 1 V/m en het ervaren welzijn. Zowel groep A als groep B toonden vergelijkbare 

effecten in de resultaten van welbevinden. Opgemerkt wordt dat de World Health Organization (WHO) 

gezondheid definieert als “een staat van compleet fysiek, mentaal en sociaal welbevinden en niet 

uitsluitend de afwezigheid van ziekte of gebrek”. Binnen deze WHO-definitie is het ervaren 

welbevinden deel van de gezondheid.(…) Van de 30 cognitieve functietests, stelden we vast dat acht 

cognitieve functietests statistisch significant waren. 

(…) In onze studie is aangetoond dat de thermische effecten verwaarloosbaar zijn en daarom lijkt een 

verklaring op basis van thermische effecten hogelijk onwaarschijnlijk als het gaat om de effecten op de 

cognitieve parameters.‟1166 

 

750. Professor Zwamborn die het TNO-onderzoek leidde, was zeer verrast over de 

uitkomst van het onderzoek. Opwarming van het weefsel kon geen verklaring zijn voor de 

gevonden verbanden. 

 

„Bij 1 volt per meter is dat uitgesloten. Als de uitkomsten van ons onderzoek niet berusten op 

statistische ruis dan is er iets aan de hand dat we nog niet begrijpen.‟1167 

 

751. Het begrip dat Zwamborn ontbrak voor de vastgestelde ongunstige effecten op het 

ervaren welbevinden (zoals symptomen van angst en depressie) kan mogelijk gevonden 

worden in het effect van een verhoogde oxidatieve stress. In een review van Bouayed et al. 

(2009), getiteld „Oxidative stress and anxiety: relationship and cellular pathways‟ lezen we: 

 

„Onlangs is oxidatieve stress ook in verband gebracht met depressie, angststoornissen en hoge 

angstniveaus. De bevindingen die een verband leggen tussen oxidatieve stress en pathologische angst 

hebben een aantal andere recente onderzoeken geïnspireerd die zich richten op het verband tussen 

oxidatieve status en normale angst en ook op een mogelijk causaal verband tussen cellulaire oxidatieve 

stress en emotionele stress. Deze review onderzoekt de recente ontdekkingen die zijn gedaan over het 

verband tussen oxidatieve status en normale angstniveaus en de vermeende rol van oxidatieve stress bij 

het ontstaan van angst.‟1168 

 

752. In de studie „Oxidative stress and the Central Nervous Sytem‟ van het Department of 

Pharmacological and Pharmaceutical Sciences van de Universiteit van Houston (Salim, 

2019), wordt vastgesteld dat oxidatieve stress biochemische stress in de hersenen 

veroorzaakt die mogelijk verantwoordelijk is voor verschillende gedrags- en 

psychiatrische stoornissen.  

                                                           
1166 Prof. Dr. Ir. A.P.M. Zwamborn e.a. (2003). Effects of Global Communication system radio-frequency fields on Well Being and 
Cognitive Function of human subjects with and without subjective complaints.TNO Physics and Electronics Laboratory. Pag. 61 
(vertaling citaat en cursief: WdJ). https://www.milieugezondheid.be/dossiers/gsm/TNO_rapport_Nederland_sept_2003.pdf.  
1167www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/9568/%7Bde_CoFAM_onderzoeken_tno_in_2003_zwitsers-nederlands_in_2006%7D.  
1168 Bouayet J, Rammal H, Soulimani R (2009). Oxidative stress and anxiety: relationship and cellular pathways.Oxid Med Cell 
Longev. Apr-Jun 2009;2(2):63-7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20357926/.  

https://www.milieugezondheid.be/dossiers/gsm/TNO_rapport_Nederland_sept_2003.pdf
http://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/9568/%7Bde_cofam_onderzoeken_tno_in_2003_zwitsers-nederlands_in_2006%7D
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„Dit verstoort het neurocircuit, verzwakt de hippocampale, amygdalaire en corticale verbindingen en 

veroorzaakt uiteindelijk gedrags- en cognitieve gebreken. (…) 

De betrokkenheid van oxidatieve stressmechanismen is ook gesuggereerd bij sommige psychiatrische 

aandoeningen, waaronder depressie, angststoornissen, schizofrenie en autismespectrumstoornissen 

(Valko et al., 2007; Ng et al., 2008; Bouayed et al., 2009). Verhoogde niveaus van ROS1169 en RNS1170 

(Suzuki en Colasanti, 2001; Dhir en Kulkarni, 2011; Maes et al., 2011) en veranderde niveaus van 

antioxidant glutathion (GSH) werden gerapporteerd in postmortale hersenmonsters van depressieve 

personen ( Gawryluk et al., 2011 ).‟1171 

 
753. Maes et al. (2011) zijn van mening dat depressie, vanwege de betrokkenheid van 

oxidatieve stress, als een (neuro)degeneratieve ziekte moet worden beschouwd. 

 

„Dit artikel geeft een overzicht van de hoeveelheid bewijs dat ernstige depressie gepaard gaat met een 

verminderde antioxidantstatus en met inductie1172 van oxidatieve en nitrosatieve (O&NS) routes.  

(…) Er wordt geconcludeerd dat aberraties in O& NS-routes – samen met de ontstekingsprocessen – de 

belangrijkste componenten zijn van depressie. Al met al suggereren de resultaten dat depressie tot het 

spectrum van (neuro)degeneratieve aandoeningen behoort.‟1173 

 

754. Ook Ramal et al. (2008) gaan uit van een aangetoond verband tussen oxidatieve stress 

en verschillende psychiatrische aandoeningenen rapporteerden dat angstniveau‟s 

samenhangen met de aanwezigheid van oxidatieve stress in centrale en perifere 

systemen.11741175 

 

755. De bevindingen uit het TNO-onderzoek, waarover professor Zwamborn in 2003 zei 

dat er mogelijk „iets aan de hand (was) dat we nog niet begrijpen‟, zouden inmiddels dus 

verklaard kunnen worden op basis van een verhoogde oxidatieve stress als gevolg van 

blootstelling aan RF-EMV. 

 

756. De laatste door de Commissie EMV in de classificatie „Samenhang mogelijk‟ 

ondergebrachte aandoening die ik hier zal bespreken om het verband te laten zien tussen 

met RF-EMV in verband gebrachte aandoeningen en ziekten en oxidatieve stress, vormt 

een verstoorde slaap (zie ook VI.VI. Gezondheidsklachten ten onrechte in classificatie „Geen 

                                                           
1169 ROS: Reactive Oxegyn Species (zuurstofradicalen). 
1170 RNS: Reactive Nitrogen Species (stikstofsradicalen). 
1171 Salim S (2017), Oxidative stress and the Central Nervous System. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics 
2017 Jan; 360 (1): 201 – 205. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5193071/. Vertaling citaat: Google Translate. 
1172 Inductie: opwekking van een ontwikkeling in een organisme of weefsel door beïnvloeding door een ander deel. 
https://www.ensie.nl/betekenis/inductie.  
1173 Maes M, Galecki P, Chang YS, Berk M (2011). A review on the oxidative and nitrosative stress (O&NS) pathways in major 
depression and their possible contribution to the (neuro)degenerative processes in that illness. Prog Neuropsychopharmacol Biol 
Psychiatry.  2011 Apr 29;35(3):676-92. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20471444/. Vertaling citaat: Google Translate.  
1174 Rammal H, Bouayet J, Younos C, Soulimani R (2008). Evidence that oxidative stress is linked anxiety-relatied behaviour in 
mice. Elsevier. Brain, Behaviour and Immunity, volume 22, issue 8, november 2008, pages 1156 – 1159. Samenvatting. Vertaling: 
Google Translate. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18620042/.  
1175Naast Ramal et al. (2008) vond ik studies die accumulerend bewijs suggereerden dat overmatige productie van vrije radicalen 
en oxidatieve stress betrokken kan zijn bij de pathofysiologie van schizofrenie. Zie o.a.:  
Wu JQ, Kosten TR, Zhang XY (2013). Free radicals, antioxidant defense system, and schizophrenia. Prog Neuropsychopharmacol 
Biol Psychiatry.  2013 Oct 1;46:200-6;  
Yao JK, Reddy R (2011). Oxidative stress and shizophrenia: pathogenetic and therapeutic implications.Antioxid Redox Signal. 2011 
Oct 1;15(7):1999-2002..  doi: 10.1089/ars.2010.3646. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21194354/. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5193071/#B88
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samenhang gevonden‟ ondergebracht). Volgens Altrooz en Salim (2019) is „voldoende slaap 

essentieel voor een normale hersenfunctie‟ en zijn „oxidatieve stress en ontsteking betrokken bij aan 

slaapgebrek gerelateerde stoornissen‟1176.  

Een recente dierstudie van Vaccaro et al. (2020) benadrukt de noodzaak van slaap voor 

ons overleven en dat ernstig slaapverlies dodelijk kan zijn (zie ook IV.VII.IV. Verhoogde 

oxidatieve stress als plausibele verklaring voor gezondheidsklachten).  

 

„De opvatting dat slaap essentieel is om te overleven, wordt ondersteund door de 

alomtegenwoordigheid van dit gedrag, het schijnbare bestaan van slaapachtige toestanden bij de 

vroegste dieren en het feit dat ernstig slaapverlies dodelijk kan zijn. De oorzaak van deze dodelijkheid 

is onbekend. Hier laten we met vliegen en muizen zien dat slaapgebrek leidt tot accumulatie van 

reactieve zuurstofsoorten (ROS) en daaruit voortvloeiende oxidatieve stress, met name in de darm. ROS 

zijn niet alleen correlaten van slaaptekort, maar ook de doodsoorzaak (…). We concluderen dat 

overlijden bij ernstige slaapbeperking veroorzaakt kan worden door oxidatieve stress, dat de darm 

centraal staat in dit proces, en dat overleven zonder slaap mogelijk is wanneer ROS-accumulatie wordt 

voorkomen.‟1177 

 

VI.II.VIII. OXIDATIEVE STRESS ALS WERKINGSMECHANISME BIJ SCHADE DOOR RF-

EMV VOOR DE HAND LIGGEND 

757. Van alle door de Commissie EMV beoordeelde studies op het gebied van oxidatieve 

stress, toonde 71 % een samenhang aan met blootstelling aan RF-EMV.  

 

758. Dat een samenhang tussen RF-EMV en oxidatieve stress niet is aangetoond en ook niet 

waarschijnlijk is, klopt op grond van de voorwaarden die de Commissie EMV van de 

Gezondheidsraad heeft gesteld aan haar classificaties. Als we er echter vanuit gaan dat 71 

% van alle door de commissie beoordeelde studies op het gebied van oxidatieve stress een 

samenhang en een ongunstig effect aantoont,  dan kunnen we niet volharden in de opvatting 

dat niet is aangetoond en ook niet waarschijnlijk is dat RF-EMV door een verhoogde oxidatieve 

stress kunnen schaden. Zeker als het gaat om het in beeld brengen van potentiële risico‟s, 

gaat een dergelijke conclusie in tegen de wetenschappelijke integriteit die vraagt om het 

expliciet maken van onzekerheden en contra-indicaties.1178 

 

759. Er kan nauwelijk sprake zijn van toeval dat (vrijwel) alle biologische veranderingen, 

aandoeningen en ziekten die in de wetenschappelijke literatuur met blootstelling aan RF-

EMV in verband worden gebracht, ook in verband gebracht kunnen worden met een 

verhoogde oxidatieve stress, waarbij een teveel aan vrije zuurstofradicalen (ROS) een 

breed spectrum aan schadelijke effecten veroorzaakt. Niet alleen vond ik samenhang met 

DNA-schade en risico‟s van kanker, met neurologische schade en neurodegeneratie, met 

een mogelijke betrokkenheid bij het autismespectrum, met verstoring van de 

                                                           
1176 Altrooz F, Salim S (2019). Sleep deprivation, oxidative stress and inflammation. Adv Protein Chem Struct Biol.2020; 119: 309 – 
336. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31997771/. 
1177 Vaccaro A, Doro JK, Nambara K, Pollina EA, Lin C, Greenberg ME, Rogulja D (2020). Sleep Loss Can Cause Death through 
Accumulation of Reactive Oxygen Species in the Gut. Cell. . 2020 Jun 11;181(6):1307-1328.e15.. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32502393/. Vertaling citaat: Google Translate.  
1178 Ibidem.  
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vruchtbaarheid en een aantasting van de bloed-hersenbarrière en hartfalen, maar ook met 

bijvoorbeeld aandoeningen aan de ogen en het gehoor, door de Commissie EMV 

ondergebracht in de classificatie „geen samenhang gevonden‟.  

 

760. Als de onzekere risico‟s conform de wetenschappelijke integriteit expliciet worden 

gemaakt1179, dan moet oxidatieve stress als mogelijk werkingsmechanisme van schade bij 

blootstelling aan RF-EMV worden aanvaard. Dit betekent dat de classificatie „Samenhang 

mogelijk‟ concrete, reële informatie geeft over „het wetenschappelijk bewijs voor de potentie om 

de gezondheid te schaden of veranderingen in biologische processen te veroorzaken‟ die in deze 

rechtszaak en bij het bepalen van de gezondheidsrisico‟s van draadloze netwerken en mijn 

belang niet mag worden genegeerd. Zoals ik heb laten zien zijn de risico‟s van oxidatieve 

stress dermate groot, dat het vonnis van de bestuursrechter in Arnhem alleen maar kan 

worden bevestigd.  

 

761. Doordat appellanten in hun hoger beroep hebben verzaakt de classificatie „Samenhang 

mogelijk‟ in ogenschouw te nemen, blijven reële gezondheidsrisico‟s buiten beeld. Zodra 

veranderingen in biologische processen zijn aangetoond, kan een mogelijk verband tussen RF-

EMV en gezondheidsschade niet worden uitgesloten en kan ook niet worden 

vastgehouden aan de stellige overtuiging dat bij de plaatsing van een zendmast in de 

nabijheid van mijn woning „de gevolgen van de activiteit voor de woon-, leef- of bedrijfssituatie 

voor betrokkene dermate gering zijn dat een persoonlijk belang bij het betrokken besluit ontbreekt‟. 

We mogen niet vergeten dat 71 % van alle door de Commissie EMV beoordeelde studies op het 

gebied van oxidatieve stress een negatief effect heeft aangetoond.  

 

VI.III. CLASSIFICATIE „SAMENHANG AANGETOOND‟ (ZO GOED ALS) ONMOGELIJK 

762. Onder VI.I en VI.II heb ik laten zien hoe belangrijk bewijs van (potentiële en reële) 

schade uit beeld verdwijnt door de wijze waarop de Commissie EMV van de 

Gezondheidsraad „de sterkte van het wetenschappelijk bewijs van de potentie om de gezondheid te 

schaden of veranderingen in biologische processen te veroorzaken‟ heeft geclassificeerd. Op 

grond van de voorwaarden die de commissie stelt aan de classificatie „Samenhang 

aangetoond‟ vindt een bagatellisering plaats van dierstudies doordat uitsluitend studies 

bij mensen tot deze classificatie worden toegelaten. Omdat een vergelijkbare 

bagatellisering plaatsvindt in de classificatie „Samenhang waarschijnlijk‟ kan het zo zijn 

dat van o.a. oxidatieve stress de conclusie kan worden getrokken dat een samenhang „niet 

is aangetoond en ook niet waarschijnlijk‟ is, terwijl toch71 % van alle door de Commissie EMV 

beoordeelde studies naar oxidatieve stresseen samenhang en een ongunstig effect laat zien. 

 

763. De voorwaarden die de Commissie EMV aan de classificatie „Samenhang aangetoond‟ 

heeft verbonden, maken deze classificatie (zo goed als) onmogelijk. Daarbij moeten we 

                                                           
1179 Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. 
https://www.universiteitenvannederland.nl/files/documenten/Nederlandse%20gedragscode%20wetenschappelijke%20integrite
it%202018.pdf.  

https://www.universiteitenvannederland.nl/files/documenten/Nederlandse%20gedragscode%20wetenschappelijke%20integriteit%202018.pdf
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niet alleen beseffen dat alle dierstudies van deze classificatie zijn uitgesloten, ook moeten 

we ons herinneren dat de commissie in vitro-onderzoek (celstudies) niet meegenomen 

heeft in haar onderzoek. We spreken ten aanzien van laatstgenoemde over een 

aanzienlijke hoeveelheid studies die niet door de Gezondheidsraad is beoordeeld, zonder 

dat de Commissie EMV de onzekerheden, die logisch volgen uit het uitsluiten van deze 

studies, expliciet maakt. Het buiten beschouwing laten van celstudies, ook die naar 

menselijk celweefsel, is ongetwijfeld van invloed op het bewijs in de classificatie 

„Samenhang aangetoond‟. Oxidatieve stress dat, naar het zich laat aanzien, waarschijnlijk 

het biologisch werkingsmechanisme is dat verantwoordelijk is voor de aandoeningen en 

ziekten die met blootstelling aan RF-EMV in verband worden gebracht, vormt hiervan een 

duidelijke illustratie. Ik ga hieronder dieper in op de betekenis van de voorwaarden 

verbonden aan de classificatie „Samenhang aangetoond‟ en het daarbij buiten 

beschouwing laten van celstudies als het gaat om een reëel beeld van de risico‟s van 

schade. 

 

VI.III.I. UITSLUITING CELSTUDIES KOMT NEER OP UITSLUITING GROTE HOEVEELHEID 

WETENSCHAPPELIJK BEWIJS VAN POTENTIËLE EN REËLE SCHADE 

764. In de classificatie „Samenhang aangetoond‟ worden uitsluitend studies naar mensen 

toegelaten als wetenschappelijk bewijs van potentiële schade. Dit betekent dat bewijs uit in 

vitro experimenten op menselijke cellen zoals uit de REFLEX-studie en het Athem-II-

onderzoek, binnen deze classificatie zou moeten worden ondergebracht. Zoals eerder 

vastgesteld heeft de Commissie EMV echter alle in vitro-studies buiten haar 

literatuuronderzoek gelaten, ook de studies naar menselijk celweefsel. De Commissie 

EMV van de Gezondheidsraad geeft hiervan slechts een korte vermelding in het 

Kernadvies 5G en gezondheid1180, waarbij een onderbouwing voor deze keuze volledig 

ontbreekt. 

 

765. Zoals eerder vermeld werd door dr. Eric van Rongen (secretaris van de Commissie 

EMV van de Gezondheidsraad en vice-voorzitter van de ICNIRP), tijdens de 

Klankbordgroep van het Kennisplatform EMV van 12 maart 2020, aangegeven dat in 

vitro-studies van het onderzoek werden uitgesloten, vanwege enerzijds de korte tijd die 

beschikbaar was voor het tot stand brengen van het adviesrapport en anderzijds de 

enorme hoeveelheid wetenschappelijke literatuur op dit gebied.  

 

„De in vitro onderzoeken (cellen) kunnen vanwege de enorme aantallen niet worden meegenomen, 

omdat er maar beperkt tijd is.‟1181 

 

 

                                                           
1180‘De commissie heeft voor dit advies epidemiologische gegevens en gegevens van experimenteel onderzoek aan mensen of 
proefdieren geanalyseerd. De commissie heeft in vitro onderzoek (onderzoek aan gekweekte cellen) buiten beschouwing 
gelaten.’Kernadvies 5G en gezondheid, pagina 8.  
1181Verslag van de Klankbordgroep Kennisplatform EMV van 12 maart 2020, pagina 5. 
https://www.kennisplatform.nl/media/Verslag%20Klankbordgroepbijeenkomst%2012%20maart%202020.pdf.  

https://www.kennisplatform.nl/media/Verslag%20Klankbordgroepbijeenkomst%2012%20maart%202020.pdf
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Figuur 6.10. Commissie EMV van de Gezondheidsraad sluit in vitro-onderzoek  
(celstudies) uit van haar literatuuronderzoek (zoekstrategieën in 
Achtergronddocument advies 5G en gezondheid, pagina 7.) (Highlight: WdJ.) 

 

766. Echter, juist gezien de grote hoeveelheid in vitro-studies, is het aannemelijk dat, als de 

studies naar menselijk celweefsel door de Commissie EMV in haar literatuuronderzoek 

waren meegenomen, dit van invloed zou zijn geweest op de aangetoonde samenhang 

(classificatie „Samenhang aangetoond‟) van RF-EMV met bijvoorbeeld oxidatieve stress en 

kanker, nu door de commissie ondergebracht in de classificatie „Samenhang mogelijk‟. En 

omdat, zoals ik heb laten zien, een verhoogde oxidatieve stress heel goed het 

werkingsmechanisme kan zijn dat ten grondslag ligt aan de meeste, zo niet alle 

aandoeningen en ziekten die met blootstelling aan RF-EMV in verband worden gebracht, 

laat de Commissie EMV hier een enorme kans liggen om de samenhang met een grote 

waaier aan effecten en gezondheidsrisico‟s van draadloze netwerken en mobiele telefonie 

te verhelderen.  

 

767. Hoewel de Commissie EMV nergens ingaat op de betekenis van het van haar 

literatuuronderzoek uitsluiten van het in vitro onderzoek voor het totale risicobeeld, zou 

deze betekenis dus weleens aanzienlijk kunnen zijn. Kijken we bijvoorbeeld naar het 

eerdergenoemde grootschalige Europese Reflex-onderzoek1182, dat in opdracht van de EU 

van 1999 tot 2004 door 12 Europese instituten in 7 verschillende Europese landen werd 

uitgevoerd (zie hoofdstuk I), dan zien we dat de onderzoekers juist gebruik hebben 

                                                           
1182 Final Report. Risk Evaluation of Potential Environmental Hazards From Low Frequency Electromagnetic Field Exposure Using 
Sensitive in vitro Methods. A project funded by the European Union under the programme Quality of Life and Management of 
Living Resources. Key Action 4 "Environment and Health". Contract: QLK4-CT-1999-01574. Start date: 01 February 2000 End 
date: 31 May 2004 Acronym: REFLEX. 
https://www.stiftung-pandora.eu/wp-content/uploads/2019/06/REFLEX_Final-Report.pdf.  

https://www.stiftung-pandora.eu/wp-content/uploads/2019/06/REFLEX_Final-Report.pdf


Verweerschrift W.J. de Jong - RvS 202100651/1/R4 

320 / 465 
 

gemaakt van cellen uit weefselkweek. En juist in dit (blind uitgevoerde1183) in vitro-

onderzoek werd DNA-schade gevonden. 

 

„Uit een zestal publicaties, waarbij cellen werden blootgesteld aan EM velden van verschillende frequenties, 

bleek dat in de kernen van de cellen breuken optraden in het erfelijke materiaal, het DNA, een zogeheten 

genotoxisch effect. Het kan niet worden toegeschreven aan een temperatuurseffect en de onderzoekster 

herkende de blootgestelde weefselkweken gemakkelijk.‟1184 

768. Latere ontdekkingen in de eveneens eerder genoemde Athem-II studie, die in 

opdracht van de Oostenrijkse verzekeringsmaatschappij AUVA (Allgemeine 

Unfallversicherungsanstalt) aan de Medische Universiteit Wenen werd uitgevoerd, 

bevestigden op basis van in vitro-onderzoek de bevindingen uit het REFLEX-onderzoek. 

 

„Met de door ons gekozen methode, die de meting van de hoeveelheid eiwitten combineert met de 

bepaling van de synthese, kon in de cellen die op de blootstelling reageerden een duidelijke verhoging 

van de synthese van talrijke eiwitten worden vastgesteld. Interessant is dat onder blootstelling 29, 

dezelfde cellen reactief waren die reeds een verhoogde DNA-breuk hadden vertoond in eerdere studies 

[Diem, et al., Mutation Research, 583, 178-183, (2005); REFLEX, European Union Project QLK4-CT-1999-

01574, http://www.verum-foundation.de (2004); Schwarz et al., Int. Arch. Occup. Environ Health 

81:755-767, (2008)].„1185 

 

769. De experimenten van de Weense wetenschappers werden, zoals in de REFLEX-studie,  

uitgevoerd onder standaardomstandigheden (2 W/kg SAR).1186 

 

„De waargenomen effecten van blootstelling aan mobiele telefoons (GSM & UMTS) tonen een significant 

verhoogde activering van de proteïnesynthese van de blootgestelde cellen na 8 uur. (…) 

Uit de gepresenteerde resultaten blijkt zeer duidelijk dat bij voldoende lange blootstelling (8 uur) aan de 

straling van mobiele telefoons (GSM en UMTS) sommige gekweekte cellen biologische reacties 

vertonen. Bij reactieve celtypes en een blootstelling van acht uur treedt het effect op betrouwbare wijze 

op indien binnen de blootstellingstijd de cellen na 5 minuten blootstelling een pauze van 10 minuten 

krijgen, d.w.z. dat de cellen in feite slechts gedurende ongeveer een derde van de tijd aan de velden zijn 

blootgesteld.‟1187 

 

770. Op basis van de resultaten kwamen de onderzoekers tot het volgende mogelijke 

werkingsmechanisme:  

 

„Gezien het feit van de verhoogde eiwitsynthese, lijkt het volgende mechanisme momenteel denkbaar: 

Bestraling veroorzaakt resonantie-oscillatie van O-H bindingen, zoals in het algemeen verantwoordelijk 

voor microgolfverwarming. Eiwitten als complexe driedimensionale constructie worden onder andere 

hoofdzakelijk gestabiliseerd door zogenaamde waterstofbruggen. De resonantie (in de breedste zin van 

                                                           
1183 Het was een blind onderzoek, dat wil zeggen; de onderzoekster die in de microscoop naar de effecten op de cellen kijkt, weet 
niet welke weefselkweek wel en welke niet is blootgesteld aan de elektromagnetische straling (EM velden). 
1184 Nederlandse samenvatting van het artikel van de leiders van de EU Reflex studie, Prof. Franz Adlkofer en Prof. Karl Richter, 
getiteld: Uber denUmgang mit wissenschaftlichen Ergebnissen in der Mobilfunkforschung an der Medizinischen Universität Wien 
(Pandora stiftung). https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/pandora_doku_wien-i-und-ii-2011.pdf; 
https://stichtingehs.nl/downloads/bulletin/ehs-bulletin-33-maart-2011/download.  
1185AUVA (2011). Report 70 – Athem-2. Untersuchung athermischer Wirkungen elektromagnetischer Felder im 
Mobilfunkbereiche. https://www.auva.at/cdscontent/?contentid=10007.769605&portal=auvaportal. Pagina 136. Vertaling 
citaat: DeepL Translate.  
1186 Ibidem, pagina 136.  
1187 Ibidem. 

http://www.verum-foundation.de/
https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/pandora_doku_wien-i-und-ii-2011.pdf
https://stichtingehs.nl/downloads/bulletin/ehs-bulletin-33-maart-2011/download
https://www.auva.at/cdscontent/?contentid=10007.769605&portal=auvaportal
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het woord) kan daarom de driedimensionale structuur destabiliseren via een verzwakking of 

vermindering van de overeenkomstige bindingen (en aldus de eiwitfunctie opheffen). Tijdelijke 

denaturering (functieverlies door destabilisatie van de structuur) en de daaruit voortvloeiende 

proteasomale eiwitafbraak zou het gevolg kunnen zijn, wat de waarneming van een compenserende 

toename van de proteïnesynthese zou kunnen verklaren. Aangezien grote eiwitten dienovereenkomstig 

meer waterstofbruggen hebben, waarvan de destabilisatie een effect heeft op de functie, verklaart dit 

model op coherente wijze waarom vooral grote eiwitten worden aangetast.‟1188 

 

771. Volgens Scarpeci et al. (2008) leidt „abiotische stress‟ – stress van milieufactoren die geen 

biologische oorsprong hebben – meestal tot disfunctionele eiwitconformaties.1189 Ook hier 

komen we weer op oxidatieve stress uit. De inductie van bijvoorbeeld heat shock-eiwitten 

(HSP‟s), zoals gevonden in het Athem-II-onderzoek in reactie op blootstelling aan RF-

EMV, wordt beschouwd als een beschermende reactie tegen oxidatieve stress (Kalmar en 

Greenmith, 20091190) en deze HSP‟s worden daarom wel de „moleculaire chaperonnes‟1191 

van oxidatieve stress genoemd (Szyller en Bil-Lula, 20211192).  Ook de tRNA-

synthetasen1193, die rechtstreeks verband houdt met eiwitsynthese en die volgens het 

Athem-II onderzoek ook worden geïnduceerd door blootstelling aan RF-EMV, blijken een 

beschermende functie te hebben tegen oxidatieve stress.1194 

 

772. In de tijd dat deze studie (Ling en Söll, 2011) werd gepubliceerd, dus 11 jaar geleden, 

was volgens de wetenschappers al „goed vastgesteld dat ROS‟ – reactieve zuurstofsoorten 

die oxidatieve stress veroorzaken – „biomoleculen zoals eiwitten, DNA, RNA en lipiden1195 

kunnen beschadigen‟.1196 

 

                                                           
1188 AUVA (2011). Report 70 – Athem-2. Untersuchung athermischer Wirkungen elektromagnetischer Felder im 
Mobilfunkbereiche. https://www.auva.at/cdscontent/?contentid=10007.769605&portal=auvaportal. Pagina 137. Vertaling 
citaat: DeepL Translate.  
1189 Scarpeci TE, Zanor M, Valle EM (2008). Investigation the role of plant heat shock proteins during Oxidative Stress.Plant Signal 
Behav. 2008 Oct; 3(10): 856–857. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2634396/.  
1190 Kalmar B, Greensmith L (2009). Induction of heat shock proteïns for protection against oxidative stress. Advanced Drug 
Delivery Reviews, volume 61, 28 April 2009, pagina 310 – 318. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169409X09000416. 
1191 ‘Eiwitten bestaan uit aminozuren die verschillende interacties met elkaar aan kunnen gaan, waardoor er een 
driedimensionale structuur ontstaat. Ieder eiwit heeft een specifieke structuur om zijn functie uit te oefenen. Het gebeurt echter 
vaak dat de aminozuren niet de juiste interacties aangaan waardoor het eiwit onjuist gevouwen wordt. Deze onjuist gevouwen 
eiwitten kunnen geen functie uitoefenen en kunnen schadelijke aggregaten vormen. Om eiwitten tijdens de vouwing te 
begeleiden en slecht gevouwen eiwitten te hervouwen zijn zowel pro- als eukaryoten uitgerust met chaperonne-eiwitten. Vooral 
in een te warme omgeving kunnen eiwitten onjuist vouwen en wordt de productie van chaperonnes door de cel verhoogd. 
Daarom zijn de meeste chaperonne-eiwitten ook heat shock proteins. Ondanks de activiteit van de chaperonnes zal slechts 20% 
van de nieuw gevormde aminozuurketens zijn juiste vouwing krijgen en als eiwit gaan werken.’  
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chaperonne-eiwitten 
1192Szyller J, Bil-Lula I (2021). Heat Shock proteïns in Oxidative Stress and Ischema/Reperfusion Injury and Benefits from Physical 
Exercises: A Review to the Current Knowledge. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 
https://www.hindawi.com/journals/omcl/2021/6678457/.  
1193 tRNA-synthetasenzijn enzymen die het juiste aminozuur aan het overeenkomstige tRNA (transfer RNA) hecht. 
1194 Ling J, Söll D (2010). Severe oxidative stress induces protein mistranslation through impairment of an aminoacyl-tRNA 
synthetase etiting site. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS). Proc Natl Acad 
Sci U S A. 2010 Mar 2; 107(9): 4028–4033. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2840151/.  
1195Lipiden of lipoïden zijn vetten en vetachtige stoffen die in de biochemie een belangrijke rol spelen. Welke rol hangt af van het 
type lipide. Zo worden ze gebruikt als voorloper van hormonen en galzuren, bieden ze een manier om energie als vet op te slaan 
totdat ons lichaam het nodig heeft en verzorgen ze verschillende functies in onze celwanden. 
1196 Ling J, Söll D (2010). Severe oxidative stress induces protein mistranslation through impairment of an aminoacyl-tRNA 
synthetase etiting site. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS). Proc Natl Acad 
Sci U S A. 2010 Mar 2; 107(9): 4028–4033. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2840151/.  

https://www.auva.at/cdscontent/?contentid=10007.769605&portal=auvaportal
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2634396/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2634396/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2634396/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2634396/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169409X09000416
https://nl.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%AFne
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aminozuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Prokaryoten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eukaryoten
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Heat_shock_proteins&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chaperonne-eiwitten
https://www.hindawi.com/journals/omcl/2021/6678457/
https://en.wikipedia.org/wiki/Enzyme
https://en.wikipedia.org/wiki/Amino_acid
https://en.wikipedia.org/wiki/TRNA
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2840151/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2840151/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2840151/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2840151/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2840151/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2840151/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2840151/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2840151/
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773. Eerder citeerde ik professor Gerner en professor Rüdiger, onderzoekers van de 

Athem-II-studie uit 2009, over de betekenis van een verhoogde eiwitsynthese bij 

blootstelling aan RF-EMV. Volgens de onderzoekers neemt de cel duidelijk waar dat 

sommige eiwitten hun functie verliezen en probeert zij dit verlies te compenseren met een 

„enorme verhoging‟ van de synthese. Deze celstress kan echter breuken in de genen en 

chromosomen veroorzaken:  

 

„Chromosomen zijn veel grotere eenheden. Er zijn honderden en duizenden genen bij elkaar, en zo'n 

breuk is een genetische catastrofe voor de cel, omdat het nauwelijks verenigbaar is met de overleving 

van de cel. Dus de cel probeert te herstellen. Als het repareert overleeft het, maar ten koste van het 

introduceren van instabiliteiten, mutaties genaamd. En dergelijke mutaties zijn permanente 

veranderingen, die dan ook een risico op kanker inhouden.‟1197 

774. Naast het risico op kanker, waarschuwen de onderzoekers voor (een verhoogd risico 

op) neurodegeneratieve ziekten: 

 

„De mogelijke gezondheidsrisico's op basis van de resultaten kunnen nog niet op bevredigende wijze 

worden beoordeeld. Volgens de beschikbare gegevens gaat het om een tijdelijk effect dat twee uur na de 

bestraling niet meer waarneembaar is. Er zijn echter ziekten en pathofysiologische omstandigheden die 

een mogelijke verergering van de ziekteverschijnselen ten gevolge van de toename van de 

eiwitsynthese, zoals die bij blootstelling wordt geconstateerd, op zijn minst denkbaar maken. Diverse 

neurogeneratieve ziekten worden onder meer veroorzaakt doordat de zenuwcellen een relatief te hoge 

eiwitsynthese hebben die niet meer kan worden verwerkt door het eiwittransport- en 

distributieapparaat van de cellen. De celdegeneratie die bij neurodegeneratieve ziekten wordt 

waargenomen, wordt in hoofdzaak aan dit mechanisme toegeschreven. In dit verband kunnen een 

verdere inductie1198 van de eiwitsynthese in vatbare zenuwcellen een gezondheidsrisico vormen.‟1199 

We moeten ons hier realiseren dat de veelvuldigheid en duur van de blootstelling door het 

streven naar landelijke dekking mobiel bereik en een toenemend gebruik van draadloze 

technologie inmiddels, 13 jaar na publicatie van de Athem-II-studie, aanzienlijk zijn 

toegenomen. En daarmee de risico‟s. 

 

775. In een review uit 2020 van Halgamuge et al. wordt een meta-analyse gegeven van 300 

peer reviewed in vitro studies naar blootstelling aan RF-EMV van mobiele telefoons over 

de periode 1990 – 2015. Van de 1127 in vitro experimenten die plaatsvonden, waren 746 

experimenten gebaseerd op onderzoek naar menselijke cellen. In hun analyse komen Halgamuge 

et al. tot dezelfde ontdekking als eerder de onderzoekers van de REFLEX- en de Athem-II-

studie en zoals onder andere ook uitgebreid door professor Martin Pall1200 vastgesteld, 

namelijk dat het al dan niet vinden van een effect samenhangt met het celtype dat is 

onderzocht en met de signaaleigenschappen van de RF-blootstelling. Van de 746 

menselijke celexperimenten gaf 45,3 % celveranderingen aan, terwijl 54,7 % geen 

                                                           
1197AUVA-REPORT: Athermische Wirkungen bestätigt – Grenzwerte in Frage gestellt – Vorsorge gefordert Ausgabe 21.07.2009. 
Österreichische AUVA - Versicherung legt Forschungsbericht und DVD zur Gesundheitsgefährdung durch Mobilfunkstrahlung vor. 
https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/2009_auva-report_english.pdf. Vertaling citaat: WdJ.. 
1198

 
1199(2011). Report 70 – Athem-2. Untersuchung athermischer Wirkungen elektromagnetischer Felder im Mobilfunkbereiche. 
https://www.auva.at/cdscontent/?contentid=10007.769605&portal=auvaportal.Pagina 137. Vertaling citaat: DeepL Translate. 
1200 Zie mijn beroepschrift: Beroepsgronden 1. Uitsluitend gebaseerd op een korte termijn thermisch effect, pagina 9 – 11.  

https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/2009_auva-report_english.pdf
https://www.auva.at/cdscontent/?contentid=10007.769605&portal=auvaportal
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veranderingen aangaf. Volgens de onderzoekers heeft dit te maken met „diepgaande 

verschillen (…) tussen celtypes in termen van leeftijd, snelheid van proliferatie en apoptose, en 

andere kenmerken‟ en dienen RF-signalen te „worden gekarakteriseerd in termen van polariteit, 

informatie-inhoud, frequentie, specifieke absorptiesnelheid (SAR) en vermogen‟. 

 

„Wanneer enerzijds de frequentie van signalen, de lengte en het type blootstelling en anderzijds de 

rijpheid, groeisnelheid (verdubbelingstijd), apoptose en andere eigenschappen van individuele celtypen 

worden overwogen, identificeren onze resultaten een aantalpotentiële niet-thermische effecten van 

radiofrequentievelden die beperkt zijn tot een subset van specifieke, sneller groeiende, minder gedifferentieerde 

celtypes zoals menselijke spermatozoa (gebaseerd op 19 gerapporteerde experimenten, p-waarde = 0,002) en 

menselijke epitheelcellen (gebaseerd op 89 gerapporteerde experimenten, p-waarde < 0,0001). Daarentegen 

zijn er voor de zich langzamer voortplantende volwassen cellijnen, de gedifferentieerde volwassen 

cellen van glia (p = 0,001) en glioblastoom (p < 0,0001) en de volwassen menselijke bloedlymfocyten (p 

< 0,0001), geen statistisch significante verschillen. We laten dus zien dat RF significante veranderingen 

induceren in menselijke cellen (45,3%) en in sneller groeiende rat/muis cel dataset (47,3%). (…)  

 

Deze studie bevestigt waarnemingen van het REFLEX-project, Belyaev en anderen dat de cellulaire 

respons varieert met signaaleigenschappen. We zijn het erover eens dat differentiatie van celtype dus een 

cruciaal stuk informatie vormt en nuttig zou moeten zijn als referentie voor veel onderzoekers die 

aanvullende studies plannen. (…).‟1201 

 

776. Onderzoek dat uitsluitend de 45,3 % sneller groeiende menselijke cellen, waarin 

significante veranderingen zijn vastgesteld bij blootstelling aan RF-EMV, als uitgangspunt 

zou nemen voor verder in vitro onderzoek en dat bovendien de verschillende kenmerken 

van de RF-signalen die van invloed kunnen zijn op de resultaten (polariteit, informatie-

inhoud1202, frequentie, SAR-waarde en vermogen, alsook het cumulatieve effect), zal 

ongetwijfeld bijdragen aan de sterkte van het bewijs van potentiële en reële schade in de classificatie 

„Samenhang aangetoond‟.  

 

777. Juist bij celstudies kunnen biologische veranderingen worden vastgesteld die door 

middel van epidemiologisch of provocatie-onderzoek (geen celstudies) onmogelijk 

kunnen worden aangetoond. In het Athem-II rapport maken de Weense onderzoekers de 

volgende vergelijking tussen het belang van epidemiologisch onderzoek enerzijds en 

celonderzoek anderzijds.  

 

„Voor de vraag naar de relevantie voor de gezondheid van de mens zijn studies op mensen of 

menselijke cellen van doorslaggevend belang. Epidemiologie is belast met de specifieke vraag naar een 

mogelijk kankerrisico. Een groot en onopgelost probleem van epidemiologische studies is echter de 

moeilijke meting van de blootstelling. Er is reeds gesuggereerd dat dergelijke studies niet mogen 

worden uitgevoerd zolang het kritieke probleem van de dosisbepaling niet is opgelost. In andere 

landen bijvoorbeeld is het noodzakelijk gebruik te maken van onnauwkeurige parameters zoals 

telefoonrekeningen om een ruwe benadering te krijgen van individuele blootstelling.  

 

Epidemiologie alleen is echter waardeloos zonder fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Het zou ook 

onbevredigend zijn geweest omdat, vooral in kwesties van kankerontwikkeling, jaren kunnen 

                                                           
1201 Halgamuge MN, Skafidas E, Davis D (2020). A meta-analysis of in vitro exposure to weak radiofrequency radiation exposure 
from mobile phones (1990 – 2015). Environ Res 2020 May:184: 109277. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32199316/. Vertaling: 
Google Translate. Cursief: WdJ.  
1202 Aantal pulsen verbonden aan de hoeveelheid data. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32199316/
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verstrijken voordat een verhoogd kankerpercentage zichtbaar wordt. Ook om deze reden zijn de studies op 

cellen van bijzonder belang. De blootstellingscontrole in het ATHEM-project is streng gecontroleerd om 

objectieve uitspraken te kunnen doen. Zo leveren celexperimenten sneller resultaten op om een klein 

venster te hebben om "in de toekomst te kijken".‟1203 

778. Met het buiten beschouwing laten van celstudies wordt dus belangrijk 

wetenschappelijk bewijs genegeerd, dat juist een snel inzicht geeft in de risico‟s van 

blootstelling en een venster biedt om „in de toekomst te kijken‟. Het negeren van dit bewijs 

is regelrecht in strijd met de doelstellingen van de Gezondheidsraad, namelijk het 

adviseren over „de sterkte van het wetenschappelijk bewijs voor de potentie om de gezondheid te 

schaden of veranderingen in een biologisch proces te veroorzaken‟. 

 

 

VI.III.II. EPIDEMIOLOGISCH ONDERZOEK ONTOEREIKEND DOOR ONTBREKEN 

CONTROLE-GROEP 

779. Om betrouwbaar epidemiologisch onderzoek uit te voeren, is een controlegroep 

nodig. Bij wetenschappelijk onderzoek naar de werking of naar het effect van een 

bepaalde 'interventie', is een controlegroep een groep met dezelfde kenmerken als de 

groep waarbij de interventie wordt verricht, met dit verschil dat in de controlegroep de 

interventie niet plaatsvindt. Op deze manier kan worden uitgesloten dat waargenomen 

effecten te wijten zijn aan spontane veranderingen of aan andere invloeden.  

 

780. Epidemiologische studies bij de mens op het gebied van RF-EMV zijn moeilijk te 

beoordelen als de blootstellingsomstandigheden variëren en daardoor onvoldoende 

kunnen worden gedefinieerd. Als het gaat om betrouwbaar epidemiologisch onderzoek 

naar de effecten van draadloos internet of mobiele telefonie op de gezondheid van 

mensen, dienen we bovendien te beschikken over een controlegroep die dezelfde 

kenmerken heeft als de groep die wordt blootgesteld, maar dan zonder dat van blootstelling 

sprake is. Door de alomtegenwoordigheid van draadloze technologie, roept dit 

onmiddellijk vragen op over de (on)mogelijkheden van deugdelijk epidemiologisch 

onderzoek op dit gebied. In tegenstelling tot de mogelijkheden die dierexperimenteel 

onderzoek biedt om in een laboratorium groepen van blootstelling af te schermen, is bij 

epidemiologisch onderzoek een niet blootgestelde controlegroep1204 niet of nauwelijks nog 

te vinden. En bij het ontbreken van een deugdelijke controlegroep, kunnen de effecten niet 

worden geduid, omdat niet kan worden uitgesloten dat de waargenomen effecten niet te 

wijten zijn aan andere factoren dan de blootstelling.  

 

                                                           
1203(2011). Report 70 – Athem-2. Untersuchung athermischer Wirkungen elektromagnetischer Felder im Mobilfunkbereiche. 
https://www.auva.at/cdscontent/?contentid=10007.769605&portal=auvaportal. Pagina 8 - 9. Vertaling DeepL Translate. Cursief: 
WdJ.  
1204 Ditis één van de argumenten die ik heb ingebracht in mijn pleidooi voor een Witte (stralingarme) Zone in mijn 
inspraakreactie: ‘Witte Zones in Buitengebied Berkelland. Waarom het een goed idee is om in het buitengebied van Berkelland 
een Witte Zone als milieuzone op te nemen. Inspraakreactie Voortontwerp Bestemmingsplan Buitengebied Berkelland 2016, d.d. 
13 juni 2017. https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Witte-zones-in-buitengebied-Berkelland-Wilma-de-Jong.pdf.  

https://www.auva.at/cdscontent/?contentid=10007.769605&portal=auvaportal
https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Witte-zones-in-buitengebied-Berkelland-Wilma-de-Jong.pdf
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781. Een reeks cohort-studies onder de naam COSMOS (Cohort Study On Mobile Phone 

Use and Health)1205 vormt een duidelijk voorbeeld van problematisch epidemiologisch 

onderzoek doordat niet-blootgestelde controlegroepen ontbreken. In de epidemiologie is 

een „cohort‟ een groep mensen die een bepaalde periode in een onderzoek wordt gevolgd. 

Hoewel de COSMOS-studies zijn opgezet om, „de mogelijke gezondheidseffecten van 

mobiel bellen te onderzoeken‟1206,  vindt blootstelling aan RF-EMV plaats in alle referente 

groepen.  

 

782. Eén van de COSMOS-studies, die zich richtte op het in beeld brengen van de 

mogelijke relatie tussen hoofdpijn, tinnitus en gehoorverlies en het gebruik van een 

mobiele telefoon (Auvenen et al. 20191207) nam de hoeveelheid beltijd als uitgangspunt 

voor de verschillende referentiegroepen variërend van < 78 minuten / week tot (bovenste 

deciel) > 276 minuten / week. Bij de verwerking van de gegevens werd er vanuit gegaan 

dat de radiofrequente veldsterkte van GSM (2G) ongeveer een factor 150 hoger is dan die 

van UMTS (3G)1208. Hierop werd gecorrigeerd door de beltijd van UMTS-bellers door 150 

te delen „om het verschil in uitgangsvermogen tussen de twee netwerktechnologieën te 

benaderen‟1209.  

 

783. Deze ingreep, die uiteraard een groot effect heeft op de uitkomsten van het onderzoek, 

is direct al problematisch, omdat bij deze correctie uitsluitend van een thermisch effect 

wordt uitgegaan (het radiofrequente vermogen) van slechts één stralingsbron, terwijl niet 

alleen andere stralingsbronnen buiten beschouwing worden gelaten (het cumulatief 

effect), maar ook signaaleigenschappen anders dan het radiofrequente vermogen (zoals de 

polariteit, de informatie-inhoud, de frequentie, de specifieke absorptiesnelheid (SAR). Dit 

terwijl uit celstudies blijkt dat ons lichaam niet alleen op het radiofrequent vermogen, 

maar ook op deze  andere signaaleigenschappen reageert. Vooral als een niet blootgestelde 

controlegroep ontbreekt, zijn deze variabelen van belang bij het onderzoeken van een 

mogelijke causaliteit tussen hoofdpijn, tinnitus en gehoorverlies en het gebruik van 

mobiele telefoons.  

 

784. De informatie-inhoud bijvoorbeeld, ofwel de pulsmodulaties bij GSM en UMTS 

worden gebruikt om data te versturen, worden door vele experts op het gebied van RF-

EMV en gezondheid al jarenlang in verband worden gebracht met gezondheidsklachten 

en –schade. Ten aanzien van deze signaaleigenschap, is het delen van het aantal 

belminuten van UMTS door 150 bijvoorbeeld volkomen contra-indicatief, aangezien de 

informatie-inhoud bij UMTS een grotere dichtheid heeft dan bij GSM. De grotere 

hoeveelheid data gaat bij UMTS in vergelijking tot GSM gepaard met meer pulsen, die op 

                                                           
1205http://www.thecosmosproject.org/ 
1206 Ibidem. 
1207 Auvenen A et al (2019). Headache, tinnitus and hearing loss in the international Cohort Study of Mobile Phone Use and Health 
(COSMOS) in Sweden and Finland. Int J Epidemiol. 2019 Oct 1; 48 (5): 1567 – 1579. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31302690/. Fulltext: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6857740/.  
1208 Ibidem, pagina 6.  
1209 Ibidem, pagina 11. Vertaling: Google Translate. 

http://www.thecosmosproject.org/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31302690/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6857740/
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de draaggolf worden gemoduleerd om de informatie te versturen. Terwijl het vermogen 

bij GSM dus ongeveer een factor 150 hoger is dan bij UMTS, wat volgens de onderzoekers 

een deling van het aantal belminuten van UMTS-bellers met 150 rechtvaardigt, is 

andersom het aantal op de elektromagnetische draaggolf gemoduleerde pulsen bij UMTS 

juist weer aanzienlijk hoger dan bij GSM.  

 

785. Al in 2008 en 2011 gaven respectievelijk het Europees Parlement1210 en de Raad van 

Europa1211, vanwege de gevonden biologische effecten, waarschuwingen af om de 

pulsmodulaties op te heffen of te beperken. De ICNIRP zelf gaf al in 1998 aan dat gepulste 
1212 radiofrequentie microgolven actiever zijn bij het teweegbrengen van een biologische 

respons dan continue (niet-gepulste) microgolven.  

Sindsdien is het aantal pulsen dat aan de draaggolven is meegegeven om (meer) 

informatie te versturen met elke nieuwe internetgeneratie alleen maar toegenomen. 

Uitgaande van de informatie-inhoud (toenemende hoeveelheid data = toenemend aantal 

pulsen) is UMTS (3G) dus risicovoller dan GSM (2G) en is LTE (4G) risicovoller dan UMTS 

(3G).  

 

786. Kijken we naar de eerste resultaten van de COSMOS-studie bij de follow-up na 4 jaar, 

dan moesten de onderzoekers vaststellen dat UMTS domineerde met een sterkere 

associatie met hoofdpijn in vergelijking tot GSM1213. Dit zou een indicatie kunnen zijn dat 

de toegenomen pulsmodulaties een rol spelen bij het ontstaan van hoofdpijn. Echter, 

omdat pulsmodulaties niet als factor in deze COSMOS-studie zijn meegenomen, maar 

uitsluitend uit is gegaan van een thermisch effect (radiofrequent vermogen), is dit niet 

door de onderzoeksgroep overwogen. Uitgaande van een mogelijk effect op grond van 

een toenemend aantal pulsen is een deling door 150 van het aantal minuten dat door 

deelnemers met het UMTS-netwerk is gebeld een onjuiste en ernstig vertekenende ingreep 

op de resultaten.  

 

                                                           
1210Resolutie Europees Parlement, aanbeveling 2. 2 april 2009. Gezondheidsrisico’s in verband met elektromagnetische 
velden.(2008/2211(INI))https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009IP0216&from=NL. 
Aanbeveling 2. Het Europees Parlement ‘vraagt dat bij het beoordelen van mogelijke gevolgen van elektromagnetische straling 
voor de gezondheid in het bijzonder rekening wordt gehouden met biologische effecten, te meer omdat diverse studies hebben 
aangetoond dat de laagste niveaus de schadelijkste gevolgen veroorzaken; roept op tot actief onderzoek om mogelijke 
gezondheidsproblemen tegen te gaan, met name door oplossingen te ontwikkelen die de puls- en amplitudemodulatie van de 
voor transmissie gebruikte frequenties opheffen of beperken’.Vertaling citaat: WdJ.  
1211 Council of Europe. Parliamentary Assembly. Resolution 1815 (2011) Final version. The potential dangers of electromagnetic 
fields and the effect on the environment. https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994.  
‘De Vergadering van de Raad van Europa beveelt aan de lidstaten aan (8.2.4.) het publiek bewust te maken van de potentiële 
gezondheidsrisico's van draadloze DECT-telefoons, babyfoons en andere huishoudelijke apparaten die continu pulsgolven 
uitzenden, indien alle elektrische apparatuur permanent in stand-by wordt gelaten, en het gebruik aan te bevelen van vaste, 
draadgebonden telefoons thuis of, indien dat niet mogelijk is, van modellen die niet permanent pulsgolven uitzenden.’ Vertaling 
citaat: Google Translate.  
1212‘Compared to continuous-wave radiation, pulsed microwave-frequency fields with the same average rate of energy deposition 
in tissue are generally more active in producing a biological response, ...’.  ICNIRP Guidelines 1998, 
http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf. Pagina 506. 
1213 Auvenen A et al (2019). Headache, tinnitus and hearing loss in the international Cohort Study of Mobile Phone Use and Health 
(COSMOS) in Sweden and Finland.Int J Epidemiol. 2019 Oct 1; 48 (5): 1567 – 1579. Volledige tekst: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6857740/. Pagina 11.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009IP0216&from=NL
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994
about:blank
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6857740/
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787. Aanvankelijk werden bij de follow-up na 4 jaar de volgende resultaten door de 

onderzoekers gevonden:  

 

„Van de 19.230 deelnemers zonder wekelijkse hoofdpijn bij aanvang en met volledige informatie over 

confounders, rapporteerden 1635 (8,5 %) dergelijke hoofdpijn bij follow-up (van wie 130 (8,0 %) 

dagelijkse hoofdpijn rapporteerden). Over het algemeen kwam wekelijkse hoofdpijn bij follow-up even 

vaak voor in Zweden en Finland (8,6 % versus 8,1 %). Van de wekelijkse hoofdpijn bij de follow-up 

werden 544 (33,3 %) als ernstig beoordeeld. 

 

In totaal meldden 1572 deelnemers tinnitus bij de follow-up (7,9 % van de 20.025 personen zonder 

tinnitus bij binnenkomst en met informatie over de confounders). Tinnitus kwam in beide oren even 

vaak voor (alleen links 242 gevallen, alleen rechts 291, beide oren 884, lateraliteit ontbrak 155). De Finse 

deelnemers meldden vaker tinnitus dan de Zweden (13,4 % versus 7,2 %).  

Gehoorverlies kwam niet vaak voor bij de follow-up: 270 personen meldden het (1,4 % van de 19.857 

deelnemers die bij aanvang geen gehoorverlies hadden). De Zweedse deelnemers meldden vaker 

gehoorverlies dan de Finse deelnemers (1,4 % vs. 0,8 %).‟1214 
 

788. Als we in ogenschouw nemen dat de onderzoekers, om omgekeerde causaliteit te 

voorkomen, alleen deelnemers hadden geselecteerd die bij aanvang van de studie in 2007 

geen symptomen van wekelijkse hoofdpijn, tinnitus of gehoorverlies hadden, dan is het van 

belang zich te realiseren dat de percentages niet de prevalentie aangeven, maar verwijzen 

naareen toenamevan hoofdpijn, tinnitus en gehoorverlies binnen een tijdsbestek van 4 jaar. Deze 

toename is dus aanzienlijk. Tussen 8,1 – 8,6 % meldden wekelijkse hoofdpijn (waarvan 

33,3% ernstig) en tussen de 7,2 – 13,4 % hadden tinnitus ontwikkeld. Hoewel de 

onderzoekers bovendien spreken over een „niet vaak‟ voorkomen van gehoorverlies, mag 

een groei van 0,8 – 1,4 % in 4 jaar tijd, gezien het feit dat gehoorverlies vaak duidt op 

onomkeerbare schade, niet worden gebagatelliseerd.  

Na correctie op (potentiële) confounders en deling van de gemiddelde beltijd voor UMTS 

door 150, komen de onderzoekers echter tot de conclusie dat er weinig aanwijzingen zijn 

voor een verband tussen blootstelling aan RF-EMV en de onderzochte klachten. 1215 

 

789. Deze COSMOS-studie is een voorbeeld van hoe epidemiologisch onderzoek naar RF-

EMV bij mensen, door het ontbreken van een deugdelijke niet-blootgestelde 

controlegroep, afhankelijk is van volledig arbitraire keuzes van onderzoekers. Het delen 

van de beltijd van UMTS-bellers door 150, het niet meewegen van de bij UMTS 

toegenomen pulsmodulatie en het buiten beschouwing laten van andere 

signaaleigenschappen en blootstelling aan andere stralingsbronnen (bijvoorbeeld WiFi) 

dan de mobiele telefoon (cumulatie), is van grote invloed op de onderzoeksresultaten. Zou 

er sprake zijn geweest van een deugdelijke, niet blootgestelde controlegroep, dan zouden 

deze co-factoren uitsluitend de blootgestelde groep gelden, waardoor ze van minder 

betekenis zijn voor de uitkomsten van het onderzoek.  

 

                                                           
1214 Auvenen A et al (2019). Headache, tinnitus and hearing loss in the international Cohort Study of Mobile Phone Use and Health 
(COSMOS) in Sweden and Finland.Int J Epidemiol. 2019 Oct 1; 48 (5): 1567 – 1579. Volledige tekst: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6857740/. Google Vertaling volledige ncbi-tekst, pagina 9 – 10 / 21. 
1215 Ibidem, pagina 15 / 21. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6857740/
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790. Dat de onderzoekers bij de opzet van hun onderzoek uitsluitend uit zijn gegaan van 

een thermisch effect is geen toeval. Meerdere onderzoekers zijn of waren lid van de 

ICNIRP, het WHO EMF-Project, SCENIHR en/of SSM (zie V.XV, kartelvorming)1216 1217 1218 

Bovendien is het onderzoek in belangrijke mate door de industrie gefinancierd.1219 

 

791. Omdat de wijze waarop de onderzoekers van de COSMOS-studie zijn omgegaan met 

de resultaten uit de follow-up van hun studie op zijn minst vragen oproept over de 

validiteit van hun conclusies over hoofdpijn, tinnitus en gehoorverlies, en oxidatieve stress 

het werkingsmechanisme lijkt bij veel van de met RF-EMV in verband gebrachte 

aandoeningen en ziekten, vroeg ik mij af of er in de wetenschappelijke literatuur ook 

verbanden worden gelegd tussen hoofdpijn en oxidatieve stress. In een studie uit 2009 

(Gupta et al.) vond ik een bevestigend antwoord op deze vraag:   

 

„Een primaire hoofdpijn, in het bijzonder migraine, wordt geassocieerd met oxidatieve stress tijdens de 

aanval.‟1220 

 

792. Yurucu et al (2013) zochten naar wetenschappelijk bewijs voor deze associatie in een 

onderzoek bij kinderen met chronische dagelijkse hoofdpijn (CDH). 

 

„Het doel van deze studie was om de relatie tussen oxidatieve stress en chronische dagelijkse hoofdpijn 

(CDH) bij kinderen te onderzoeken. Hoewel er berichten zijn dat oxidatieve schade een rol kan spelen 

in de pathofysiologie van sommige neurologische aandoeningen, zoals migraine en epilepsie, door 

celmembranen te verstoren of te vernietigen door de vorming van vrije radicalen en reactieve 

zuurstofsoorten, is de pathofysiologie van hoofdpijn niet duidelijk vastgesteld. Een totaal van 38 

kinderen (16 jongens en 22 meisjes) met CDH, in de leeftijd tussen 7 en 15 jaar, namen deel aan het 

onderzoek. De controlegroep bestond uit 39 gezonde kinderen (17 jongens en 22 meisjes), in de leeftijd 

                                                           
1216 Anssi Auvinen, Maria Feychting en Anders Ahlbom zijn voormalig lid van de ICNIRP. Maria Feychting is / was daarnaast lid van 
de SSM en is projectleider van het WHO EMF-Project. Joachim Schüz is lid van de SCENIHR.  
Zie:Hardell L, Nilsson M, Koppel T, Carlberg M (2021). Aspects on the International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection (ICNIRP) 2020-guidelines on radiofrequency radiation. J Cancer Sci Clin Ther 2021; 5 (2) 250 – 285. Tabel 2, pagina 253 
- 254.  
1217Zie ook: ‘Verklaring van concurrerende belangen De auteurs verklaren de volgende financiële belangen/persoonlijke relaties 
die kunnen worden beschouwd als potentiële concurrerende belangen: M.F. is vice-voorzitter van de Internationale Commissie 
voor Bescherming tegen Niet-Ioniserende Straling, een onafhankelijk orgaan dat richtlijnen opstelt voor de bescherming tegen 
niet-ioniserende straling. Zij is adviseur geweest van een aantal nationale en internationale openbare advies- en 
onderzoekstuurgroepen betreffende de potentiële gezondheidseffecten van blootstelling aan niet-ioniserende straling, 
bijvoorbeeld de Wereldgezondheidsorganisatie. H.K. is voorzitter van de Commissie Elektromagnetische Velden van de 
Gezondheidsraad. Alle andere auteurs hebben verklaard geen belangenconflict te hebben.’ Tettamanti et al. (2020). Long-term 
effect of mobile phone use on sleep quality: Results from the cohort study of mobile phone use and health 
(COSMOS).https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32276731/. Vertaling: Google Translate.  
1218 Anders Ahlbom werd onslagen als voorzitter van de IARC RF-werkgroep, vanwege zijn industrie-gefinancierde onderzoek en 
zijn lidmaatschap aan de ICNIRP. Zie vonnis: Hof van Beroep van Turijn, Sectie Lav., 13 januari 2020, n. 904 - Langdurig gebruik 
van mobiele telefoons en hoofdkanker: causaal verband volgens probabilistische criteria van "waarschijnlijker dan niet". 
https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=21679:corte-di-appello-di-torino,-sez-lav-,-13-
gennaio-2020,-n-904-uso-prolungato-del-cellulare-e-tumore-alla-testa-nesso-causale-secondo-criteri-probabilistici-del-
pi%C3%B9-probabile-che-non&catid=72&Itemid=138. 
1219Auvenen A et al (2019). Headache, tinnitus and hearing loss in the international Cohort Study of Mobile Phone Use and Health 
(COSMOS) in Sweden and Finland.Int J Epidemiol. 2019 Oct 1; 48 (5): 1567 – 1579. Volledige tekst: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6857740/. Pagina 17 – 19 (Financiering).  
1220 Gupta R, Pathak R, Bhatia MS, Banerjee BD (2009). Comparison of oxidative stress among migraineurs, tension-type headache 
subjects, and a control group.Annals of Indian Academy of Neurology. 2009 Jul-Sep; 12(3): 167–172. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2824933/.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32276731/
https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=21679:corte-di-appello-di-torino,-sez-lav-,-13-gennaio-2020,-n-904-uso-prolungato-del-cellulare-e-tumore-alla-testa-nesso-causale-secondo-criteri-probabilistici-del-pi%C3%B9-probabile-che-non&catid=72&Itemid=138
https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=21679:corte-di-appello-di-torino,-sez-lav-,-13-gennaio-2020,-n-904-uso-prolungato-del-cellulare-e-tumore-alla-testa-nesso-causale-secondo-criteri-probabilistici-del-pi%C3%B9-probabile-che-non&catid=72&Itemid=138
https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=21679:corte-di-appello-di-torino,-sez-lav-,-13-gennaio-2020,-n-904-uso-prolungato-del-cellulare-e-tumore-alla-testa-nesso-causale-secondo-criteri-probabilistici-del-pi%C3%B9-probabile-che-non&catid=72&Itemid=138
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6857740/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2824933/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2824933/
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tussen 7 en 14 jaar. (…) De bevindingen van deze studie suggereren dat oxidatieve stress een 

oorzakelijke of consequente rol kan spelen bij kinderen met CDH.‟1221 

 

793. We zien hier dat de hypothese dat er een causaal verband zou kunnen bestaan tussen 

blootstelling aan mobiele telefonie en hoofdpijn, op een effectievere, meer betrouwbare en 

snellere manier onderzocht kan worden middels celstudie dan middels epidemiologisch 

onderzoek.  

 

794. Het voorbeeld van de COSMOS-studie laat zien dat een nadruk op epidemiologisch 

onderzoek bij mensen door het ontbreken van een niet-blootgestelde controlegroep 

problemen geeft bij het vaststellen van de potentiële en reële risico‟s van draadloze 

netwerken en mobiele telefoons. Opmerkelijk is dat bij de bepaling van de sterkte van het 

wetenschappelijk bewijs van epidemiologisch onderzoek naar „Gezondheidsklachten‟, de 

Commissie EMV van de Gezondheidsraad zelf opeens de betrouwbaarheid van 

epidemiologisch onderzoek diskwalificeert.  

 

„De commissie heeft hier de resultaten van de experimentele onderzoeken, waar geen effecten werden 

gezien, zwaarder gewogen dan de epidemiologische onderzoeken, waar de gevonden associaties een 

gevolg kunnen zijn van het gebruik van een mobiele telefoon op zich, bijvoorbeeld door het 

voortdurend volgen van sociale media en bereikbaar willen zijn, ook ‟s nachts, en de stress en het 

slaapgebrek die daarmee gepaard gaan.‟1222 

 

795. Met deze kritiek en keuze brengt de Commissie EMV maar liefst 20 epidemiologische 

studies die met betrekking tot „Gezondheidsklachten‟ een ongunstig effect / hoger risico 

laten zien, buiten beeld.1223Deze keuze lijkt volledig arbitrair. Het hier door de Commissie 

EMV geschetste gedrag kan immers nooit aan burgers met EHS worden toegeschreven, 

terwijl de commissie wel op bassi van dit argument het bestaan van EHS afwijst.  

 

Een dergelijke afwijzing zou niet mogelijk zijn geweest bij de aanwezigheid van een niet-

blootgestelde controlegroep. Dat de Commissie EMV op deze wijze de betrouwbaarheid 

van epidemiologisch onderzoek als bewijs van schade onderuit haalt, is bovendien 

opvallend genoeg volledig in strijd met de nadruk die ze in de voorwaarden verbonden 

aan haar classifiaties juist bij het bewijs uit epidemiologisch onderzoek heeft neergelegd.  

 

796. Deze voorbeelden laten zien dat het ontbreken van een niet blootgestelde 

controlegroep het onmogelijk maakt om de (potentiële) schade van blootstelling aan 

draadloze netwerken (RF-EMV) op een betrouwbare wijze vast te stellen. Dat dier- en 

celstudies onder gecontroleerde omstandigheden kunnen plaatsvinden en celstudies 

                                                           
1221 Yurucu S, Karaoglu A, Paksu MS, Yesilyurt O, Oz O, Unay B, Akin R (2013). Relationship between oxidative stress and chronic 
daily headache in children. Hum Exp Toxicol. . 2013 Feb;32(2):113-9. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23315275/. Voor de volledige tekst: 
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.816.9398&rep=rep1&type=pdf. 
1222Achtergronddocument advies 5G en gezondheid, pagina 21.  
1223 In het Achtergronddocument spreekt de Commissie EMV over totaal 28 epidemiologische studies, maar in de tabel staan 29 
epidemiologische studies gemeld, waarvan 9 studies geen effect of verband laten zien en 20 studies (de Commissie EMV spreekt 
over 18 studies) in de effect-categorie ‘ongunstig verband / hoger risico’ zijn ondergebracht. Ibidem.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23315275/
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.816.9398&rep=rep1&type=pdf
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bovendien veel sneller resultaat geven dan epidemiologische studies, toont duidelijk de 

meerwaarde aan van deze onderzoeken bij het aantonen van potentiële en reële schade. 

Vragen dienen gesteld te worden over het benadrukken enerzijds en het afwijzen 

anderzijds van epidemiologisch onderzoek door de Commissie EMV van de 

Gezondheidsraad.  

 

797. In mijn inspraakreactie aan de gemeente Berkelland van 13 juni 2017, getiteld „Witte 

zones in buitengebied Berkelland. Waarom het een goed idee is om in het buitengebied van 

Berkelland een witte zone als milieuzone op te nemen‟ laat ik zien dat stralingsarme zones niet 

alleen tegemoetkomen aan de groeiende behoefte van een grote groep burgers om 

stralingarm te leven, maar ook dat een dergelijke witte zone op wetenschappelijke 

gronden wenselijk is, omdat het een oplossing biedt voor het nu in het epidemiologisch 

onderzoek ontbreken van een niet-blootgestelde controlegroep. Witte zones dienen dus 

niet alleen het belang van burgers die zich aan stralingsbelasting willen onttrekken, maar 

ook het algemeen belang van deugdelijk wetenschappelijk onderzoek en daarop 

gebaseerde bescherming van de volksgezondheid.  

 

VI.III.III. PROVOCATIE-ONDERZOEK VAAK NIET GESCHIKT OM CAUSALITEIT VAST TE 

STELLEN 

798. Als het gaat om experimenteel onderzoek bij mensen (geen celstudies), heb ik in mijn 

beroepschrift al laten zien dat provocatie-onderzoek vaak niet geschikt is om causaliteit 

vast te stellen, dan wel uit te sluiten1224.  

 

799. Direct na het verschijnen van de onderzoeksresultaten van het COFAM-II-provocatie-

onderzoek, ook wel „Zwitsers onderzoek‟ genoemd1225 verscheen op 6 juni 2006 een 

briefrapport van RIVM/LSO waarin wordt vastgesteld dat het op basis van de resultaten 

van een dergelijke studie niet mogelijk is een causale relatie te onderzoeken dan wel alle 

nadelige gezondheidseffecten uit te sluiten.  

„In de laatste alinea van de Discussion staat: “In summary, we found no causal relationship between RF EMF 

and a decrease in well being or adverse health effects under the given exposure conditions”. Het is niet mogelijk 

om op basis van de resultaten van een dergelijk onderzoek een “causale” relatie te onderzoeken, 

danwel alle “adverse health effects” uit te sluiten. RIVM acht de uitspraak over adverse health effects niet 

zonder meer te extrapoleren buiten de experimentele laboratoriumcondities en beperkte scala van 

gemeten eindpunten (welbevinden en cognitieve toetsen). Zo zijn alleen korte termijn effecten 

onderzocht en is niet gekeken naar een breder scala aan gezondheidseffecten.‟1226 

 

800. In Belyaev et al. (2016) komen we dezelfde kritiek tegen:  

                                                           
1224 Zie mijn beroepschrift, de ‘Nadere toelichting en onderbouwing’, pagina 46, 54 – 55, 185, 190. 
1225Regel SJ et al. (2006).UMTS Base Station-like Exposure, Well-Being, and Cognitive Performance. Environmental Health 
Perspectives, vol 114 (8), augustus 2006. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1552030/. Deze studie wordt opnieuw 
door de Commissie EMV van de Gezondheidsraad in het adviesrapport ‘5G en gezondheid’ aangevoerd als ‘bewijs’ van ‘geen 
effect’.  
1226 M.J.M.Pruppers e.a. (2006). RIVM/LSO-briefrapport. Blootstelling aan elektromagnetische velden van UMTS basisstations: 
welbevinden en cognitieve functies. Beoordeling van het ‘Zwitserse onderzoek’. Pagina 8. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1552030/
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„De meeste zogenaamde provocatiestudies met EHS tonen geen effecten. Al deze studies gebruiken 

echter een erg beperkt aantal blootstellingsvoorwaarden en de meesten hebben methodologische 

zwakheden. Rekening houdend met de sterke afhankelijkheid van EMV-effecten van een variëteit aan 

lichamelijke en biologische variabelen, zijn beschikbare provocatiestudies wetenschappelijk moeilijk te 

interpreteren en, in feite, niet geschikt om causaliteit te weerleggen.‟1227 

 

Het ziet er dus naar uit dat wetenschappelijk bewijs uit cel- en dierstudies onontbeerlijk 

zijn om tot een juist risicobeeld te komen. Het niet vinden van een causale relatie in 

provocatie-onderzoek bij mensen wordt vaak aangegrepen als een aanwijzing dat er 

sprake zou zijn van een zogenaamd „nocebo-effect‟ (tegengesteld aan het „placebo-effect‟ 

wordt men bij een „nocebo-effect‟ ziek omdat men verwacht ziek te worden). Een dergelijk 

effect kunnen we in dierexperimenteel onderzoek echter uitsluiten.  

 

VI.III.IV. NADRUK OP EPIDEMIOLOGISCH EN EXPERIMENTEEL ONDERZOEK BIJ 

MENSEN VOORAL OOK ONETHISCH 

801. OnderVI.I.II. heb ik laten zien dat er, door de wijze waarop de Commissie EMV 

van de Gezondheidsraad de sterkte van het wetenschappelijk bewijs heeft 

geclassificeerd, een bagatellisering plaatsvindt van het wetenschappelijk bewijs op 

basis van dierstudies.  

Door de wijze van classificeren kunnen studies (bewijs van veranderingen in 

biologische processen en van een verband met het ontstaan van verschillende 

aandoeningen en ziekten) uitsluitend in de classificatie „Samenhang aangetoond‟ 

worden ondergebracht als het epidemiologische en experimentele onderzoeken 

betreft bij mensen (geen celstudies). Niet alleen verlaat de Gezondheidsraad daarmee 

haar doelstelling om de sterkte van het bewijs vanpotentiële risico‟s in beeld te brengen, 

zoals uit het bewijs van een verhoogde oxidatieve stress blijkt, ook dienen 

kanttekeningen te worden geplaatst bij de ethiek van een eenzijdige gerichtheid op 

onderzoek bij mensen.  

 

802. Daarbij wijs ik er nogmaals op dat juist bij langlopende dierstudies, zoals van het 

eerder genoemde National Toxicological Program (NTP–studie)1228 en het 

Rammazzini-onderzoek1229, gecontroleerde omstandigheden kunnen worden 

gecreëerd, waarin blootgestelde groepen kunnen worden vergeleken met niet-

blootgestelde controlegroepen en waarin allerlei co-factoren kunnen worden 

uitgesloten. Dergelijke gecontroleerde omstandigheden zijn bij mensen ondenkbaar. 

Bij langlopend epidemiologisch onderzoek zijn geen niet-blootgestelde 

                                                           
1227 Igor Belyaev et al. (2016). EUROPEAM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health 
problems and illnesses. Rev Environ Health 2016; 31(3), p 373. (Vertaling citaat: WdJ.) 
1228National Toxicology Program (2019).Evaluation of the genotoxicity of cell phone radiofrequency radiation in male and female 
rats and mice following subchronic exposure. 21 oktober 2019.  Environmental and Molecular Mutagenesis. Volume 61, Issue 
2, p. 276-290.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/em.22343. 
1229 L. Falcioni et al. (2018). Report of final results regarding brain and heart tumors in Sprague-Dawley rats exposed from 
prenatal life until natural death to mobile phone radiofrequency field representative of a 1.8 GHz GSM base station 
environmental emission. Environmental Research, Volume 165, August 2018, Pages 496-
503.https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935118300367?via%3Dihub.  

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10982280
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/em.22343
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935118300367?via%3Dihub
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controlegroepen meer te vinden. En provocatie-onderzoek is noodgedwongen altijd 

kortlopend. Bovendien bieden dierstudies de mogelijkheid om binnen een beperkte 

tijdspanne de effecten van levenslange blootstelling te onderzoeken.  

 

803. Niet alleen bieden dierstudies dus mogelijkheden tot het onderzoeken van de 

gezondheidsrisico‟s van RF-EMV die ontbreken in studies bij mensen, ook is de nadruk 

die de Commissie EMV legt op wetenschappelijk bewijs uit studies bij mensen in strijd 

met wat gangbaar is bij het testen van de veiligheid van bijvoorbeeld medicijnen, 

chemische stoffen en voedingsmiddelen. Daarbij gaat ze voorbij aan de ethische redenen 

die onderzoek op andere organismen dan de mens juist rechtvaardigen. 

 

804. Dit verschil in de manier waarop de overheid omgaat met de fysieke veiligheid van 

elektromagnetische velden ten opzichte van bijvoorbeeld chemische stoffen werd tien jaar 

geleden, in 2011, al bekritiseerd door hoogleraar milieukunde Lucas Reijnders: 

 

„Er is een opvallend verschil tussen de aanpak van chemicaliën en de behandeling van 

elektromagnetische velden. Voordat door de mens bedachte stoffen op de markt worden gebracht moet 

een aantal onderzoeken worden gedaan waaruit blijkt hoe (on)veilig deze zijn. Dat is wettelijk vereist. 

Zo‟n vereiste is er niet voor door de mens bedachte elektromagnetische velden. Van bijvoorbeeld de 

elektromagnetische velden zoals die gebruikt worden voor mobiele communicatie, of de 50 Hz velden 

welke verbonden zijn met het wisselstroomnet, is dan ook niet vooraf op basis van onderzoek 

vastgesteld hoe (on)veilig deze zijn.‟1230 

 

805. Onder het onderwerp „Dierproeven‟ schrijft de Rijksoverheid dat ongeveer 35 % van 

de dierproeven verplicht is, om risico‟s voor de mens te voorkomen.  

 

„Dierproeven zijn vaak nodig om de kwaliteit en veiligheid van medicijnen, stoffen en voeding te testen. 

(…) Mensen mogen niet zomaar nieuwe voedingsmiddelen en medicijnen krijgen. Het moet eerst zeker 

zijn dat deze nieuwe voedingsmiddelen en medicijnen de juiste uitwerking hebben. En niet schadelijk 

zijn. Daarvoor zijn vaak nog dierproeven nodig. Wetenschappers gebruiken dierproeven ook om meer 

te leren over de biologische processen in het lichaam. Zoals het ontstaan en verloop van ziekten. Ongeveer 

35% van alle dierproeven in Nederland is verplicht. Een bedrijf moet deze proeven doen voordat een 

product op de markt mag komen. Een nieuw medicijn mag bijvoorbeeld alleen worden verkocht nadat het 

op een levend dier is getest. Dit om risico‟s voor de mens te voorkomen.‟1231 

 

806. Omdat dieronderzoek door de Commissie EMV van de Gezondheidsraad echter 

wordt uitgesloten van de classificatie „Samenhang aangetoond‟ en uitsluitend 

onderzoeken naar effecten bij mensen in deze classificatie zijn ondergebracht en 

bovendien het celonderzoek, ook dat naar menselijk celweefsel, door de Commissie EMV 

in haar literatuuronderzoek buiten beschouwing is gelaten, wordt het op basis van deze 

weging (zo goed als) onmogelijk om de schadelijkheid van EMV wetenschappelijk aan te 

tonen en als aangetoond te beschouwen. Dit is volkomen onverantwoord als het gaat om 

                                                           
1230 Prof.dr. ir. Michiel Haas en Henk Wever, MSc. (2011). Elektrostress & gezondheid. Invloed van elektriciteit en 
zenders.Bussum: NIBE Publising. Pagina 7 (voorwoord).  
1231https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dierproeven/waarom-dierproeven-nodig-zijn. Cursief: WdJ.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dierproeven/waarom-dierproeven-nodig-zijn
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het vaststellen van de risico‟s van RF-EMV voor de mens en hun „potentie om de gezondheid 

te schaden of veranderingen in een biologisch systeem te veroorzaken‟.  

 

807. In dierproeven staan dieren model voor mensen en wordt er vanuit gegaan dat, als 

dieren schade lijden, er potentiële schade is voor de mens. Omdat dieren echter toch 

anders kunnen reageren dan mensen en om de optie dat mensen geen schade lijden 

verantwoord te benutten, dient de bewijslast te worden omgekeerd. Onderzoek moet 

aantonen dat mensen geen schade lijden, zoals de dieren dat doen. Deze manier van werken 

wordt gekozen bij de chemische industrie en de farmaceutisch industrie.  

 

808. Als blijkt dat weliswaar niet (vrijwel) alle, maar toch wel de meeste door de Commissie 

EMV beoordeelde dierstudies, een samenhang laten zien met een bepaalde ziekte, 

aandoening of verandering in een biologisch proces die tot schade kan leiden (zoals het 

geval is bij een verhoogde oxidatieve stress), dan mogen deze studies niet zomaar uit 

beeld verdwijnen. Op grond van de door de Commissie EMV aan de classificaties gestelde 

voorwaarden, kan de commissie echter vaststellen dat een samenhang niet aangetoond en 

niet waarschijnlijk is. Studies ondergebracht in de classificatie „Samenhang mogelijk‟ 

verdwijnen in de eindconclusies volledig uit beeld. Dit btkent dat er in vergelijking met 

wat gangbaar is ten aanzien van medicijnen, chemische stoffen en voedingsmiddelen, 

geen juist beeld geschetst van de risico‟s voor de mens. En zeker niet van de potentiële 

risico‟s.  

 

809. De classificatie „Samenhang aangetoond‟ geeft dus, door de voorwaarden die aan de 

classificatie zijn verbonden en het buiten beschouwing laten van onderzoek naar menselijk 

celweefsel, zonder dat de onzekerheden die hiermee verbonden zijn specifiek worden 

gemaakt, een vertekend beeld van de potentiële en reële risico‟s van blootstelling aan RF-

EMV. 

 

VI.IV. CLASSIFICATIE „SAMENHANG WAARSCHIJNLIJK‟: RISICO‟S VAN 

VERANDERINGEN ELEKTRISCHE ACTIVITEIT IN DE HERSENEN VERSLUIERD DOOR 

SPECULATIE MOGELIJK  „GUNSTIG EFFECT‟ 

810. Op 20 februari 2013 hield dr. Yury Grigoriev, jarenlang voorzitter van het Russische 

RNCNIRP (Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection), een 

presentatie voor het Directoraat-generaal Gezondheid en Consumentenbescherming (DG 

SANCO) in Brussel, waarin hij een aantal feiten postuleerde met betrekking tot draadloze 

technologie en gezondheid. Daarbij ging hij onder andere in op de risico‟s van 

blootstelling van de hersenen. 

 

„De mobiele telefoon is een open EMV-bron zonder een beschermend schild. EMV leggen de hersenen 

direct bloot wanneer we een mobiele telefoon gebruiken. Dat is de absolute waarheid. 
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Zenuwstelselstructuren van het inwendige oor (akoestische en vestibulaire1232 functies) worden direct 

blootgesteld aan EMV-straling. Het is een axioma. Voor het eerst in deze tijd van beschaving worden de 

hersenen blootgesteld. (…) Voor het eerst in de beschaving stellen kinderen hun eigen brein bloot aan 

EMV. Het risico op schade aan de hersenen van een kind in vergelijking met de hersenen van 

volwassenen is veel groter. Kinderen zijn kwetsbaarder voor externe omgevingsfactoren. Dat is een 

absolute waarheid. Dit is ook het standpunt van de WHO en de Parma-verklaring 2010 1233 van de 

Europese regio van de WHO.‟1234 

 

811.  Hoewel de Commissie EMV van de Gezondheidsraad er opmerkelijk genoeg aan 

voorbij gaat, zijn er  –  zeker als we de gevonden effecten bij elkaar optellen –   nogal wat 

risico‟s voor de hersenen als het gaat om blootstelling aan RF-EMV van draadloze 

communicatienetwerken en mobiele telefonie. Alvorens in te gaan op de veranderingen in 

de elektrische activiteit in de hersenen, door de Commissie EMV ondergebracht in de 

classificatie „Samenhang waarschijnlijk‟, breng ik, om een completer beeld te krijgen van 

de risico‟s voor de hersenen, hier nog even de overige onderzoeksgebieden onder de 

aandacht die met de hersenen te maken hebben, door de commissie ondergebracht in de 

classificatie „Samenhang mogelijk‟.  We spreken hier over risico‟s voor (1) de 

signaaloverdracht in de hersenen, (2) neurodegeratie van hersenweefsel, (3) genexpressie 

in de hersenen, (4)  de bloed-hersenbarrière, (5) cognitie, (6) gedrag en (7) slaap.1235 

 

812. Het aantal door de Commissie EMV beoordeelde studies dat een ongunstig effect / 

een hoger risico laat zien is voor de signaaloverdracht in de hersenen 171236 van de 

281237(61 %), voor neurodegeneratie van het hersenweefsel  81238 van de 13 studies (62 %), 

voor genexpressie in de hersenen 271239  van de 511240studies (53 %), voor de bloed-

hersenbarrière 8 van de 341241 1242 studies (24 %), voor effecten op cognitie 40 1243 van de 

                                                           
1232‘In het dagelijks leven behouden we ons evenwicht dankzij het “vestibulair systeem”: een ingewikkeld en uiterst verfijnd 
samenspel tussen het evenwichtsorgaan, het visueel systeem en het “spiergevoel” (de informatie die onze skeletspieren 
doorgeven over positie en spierspanning.’http://www.orthoptie.be/nl/champ-d-action/vestibulaire-stoornissen 
1233 WHO e.a. Verklaring van Parma inzake Leefmilieu en Gezondheid. Vijfde Ministerconferentie inzake Leefmilieu en 
Gezondheid ‘De gezondheid van de kinderen beschermen in een veranderende omgeving’ Parma (Italië), 10-12 maart 2010. 
https://asbestmagazine.lingacms.nl/upload/as_f48zu5ao/files/verklaring_van_parma.pdf 
1234Dr. Yuri Grigoriev (2013). ‘Four indisputable postutes / truts to the risk assessment of mobile communication for public 
health’.Presentatie tijdens workshop van het Directoraat-generaal Gezondheid en Consumentenbescherming (DG SANCO), 
Brussel, 20 februari 2013.  Document mij per email verstrekt door Grigoriev. Wordt u op verzoek toegezonden. Vertaling citaat 
uit Engels: WdJ. https://www.europa-nu.nl/id/vg9hptvfxcy1/directoraat_generaal_gezondheid_en.  
1235Slaap en neurodegeneratie werden door de Commissie EMV alleen in de frequenteiband 700 – 2200 MHz als ‘Samenhang 
mogelijk’ geclassificeerd en in de frequentieband 2,2 – 5,0 GHz als ‘Geen uitspraak mogelijk’. Kernadvies 5G en gezondheid, 
pagina 23. Tabel 3. Overzicht van de conclusies per biologisch proces, per frequentieband. 
1236 Van deze 17 studies laat 1 studie volgens de Commissie EMV zowel een gunstig als een ongunstig effect zien.  
1237 5 van deze 28 studies laten volgens de Commissie EMV een effect zien, dat zowel gunstig als ongunstig kan zijn. Deze studies 
zijn hier niet door mij meegerekend, terwijl het risico van ongunstige effecten niet kan worden uitgesloten. 
1238Van deze 9 laat 1 studie volgens de Commissie EMV zowel een gunstig als een ongunstig effectzien. 
1239 Van deze 27 studies laten 3 studies volgens de Commissie EMV zowel een gunstig als een ongunstig effect zien.  
1240 Van de 51 studies is van 4 studies volgens de Commissie EMV niet duidelijk of het gevonden effect gunstig of ongunstig is. 
Deze studies zijn door mij niet meegerekend als ongunstig, terwijl ze wel het risico van een ongunstig effecten inhouden.  
1241 De Commissie EMV spreekt in tabel 51 (pagina 53 Achtergronddocument) abusievelijk over slechts 1 epidemiologisch 
onderzoek; er zijn er echter, afgaande op de lijst, 3 beoordeeld.  
1242 Niet door mij meegerekend als ongunstig effect (hoewel het risico er wel is) zijn 2 van de 32 studies die door de Commissie 
EMV als effect, niet duidelijk gunstig of ongunstig zijn geclassificeerd.  
1243 2 van deze studies laten volgens de Commissie EMV zowel een gunstig als een ongunstig effect zien. 

http://www.orthoptie.be/nl/champ-d-action/vestibulaire-stoornissen
https://asbestmagazine.lingacms.nl/upload/as_f48zu5ao/files/verklaring_van_parma.pdf
https://www.europa-nu.nl/id/vg9hptvfxcy1/directoraat_generaal_gezondheid_en
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1071244 studies (37 %), effecten op gedrag 281245  van de 58 1246 studies (48 %) en voor 

effecten op de slaap 101247  van de 44 studies 1248 1249 (23 %).   

 

813. Van een aantal studies is volgens de Commissie EMV niet duidelijk of de gevonden 

effecten gunstig of ongunstig zijn (zie voetnoten bij vorige paragraaf). Deze studies heb ik 

hierboven niet meegerekend. Echter, in plaats van de ongunstige effecten tegen de 

gunstige effecten weg te denken, is het voor het verkrijgen van een reëel beeld van 

depotentiële risico‟s van draadloze technologie en mobiele telefonie, juist noodzakelijk om 

de onzekerheden te articuleren en uit te gaan van het (potentiëel) ongunstige effect.  

 

814. Rekenen we de effecten waarvan volgens de Commissie EMV niet duidelijk is of deze 

gunstig of ongunstig zijn mee als (potentiëel) risicovol voor de hersenen van de mens, dan 

komen we uit op de volgende aantallen en percentages van door de Commissie EMV 

beoordeelde studies die (potentiëel) schadelijke effecten laten zien voor de hersenen: 

signaaloverdracht in de hersenen 22 van de 28 (79 %), neurodegeratie van hersenweefsel 9 

van de 13 (69 %), genexpressie in de hersenen 31 van de 51 (61 %), bloed-hersenbarrière 10 

van de 34 (29 %), effecten op cognitie 41 van de 107 (38 %), gedrag 29 van de 58 (50 %) en 

slaap 18 van de 44 (41 %). Zoals ik zal laten zien, liggen deze percentages vermoedelijk 

hoger na correctie van de aanzienlijke hoeveelheid fouten die door de Commissie EMV 

zijn gemaakt bij de toewijzing van studies naar de verschillend effect-categorieën. 

 

815. Als we deze risico‟s bij elkaar optellen, en daarbij nog het risico voegen van 

neuroinflammatie en neurodegeneratie in de hersenen veroorzaakt door oxidatieve stress  

(71 %), in feite een bevestiging van het risico van neurodegeneratie van het hersenweefsel 

(69 %),  dan betekent dit dat de hersenen een behoorlijk risico lopen bij blootstelling aan 

RF-EMV (zie figuur 6.11).  

 

816. Waarom het van belang is de potentiële risico‟s mee te wegen uit de effect-categorie 

„Effect, niet duidelijk gunstig of ongunstig‟ wordt duidelijk als we kijken naar de 

beoordeling door de Commissie EMV van de potentie van radiofrequente velden om 

veranderingen aan te brengen in de elektrische activiteit van de hersenen, door de 

commissie geclassificeerd als „Samenhang waarschijnlijk‟. De voorwaarden voor de 

classificatie „Samenhang waarschijnlijk‟ worden  –  nogmaals  –  als volgt door de 

Commissie EMV geformuleerd: 

 

                                                           
1244 1 studie laat volgens de Commissie EMV een verband zien waarvan niet duidelijk is of het gunstig of ongunstig is. Niet door 
mij meegerekend als ongunstig effect, terwijl het wel die potentie heeft.  
1245 De Commissie EMV beoordeelde de effecten van 2 van deze studies als zowel gunstig als ongunstig.  
1246 1 van deze studies werd beoordeeld als ‘Effect, niet duidelijk gunstig of ongunstig’. Niet door mij meegewogen als ongunstig, 
terwijl dit wel zo kan zijn. 
1247 4 van deze studies laten volgens de Commissie EMV zowel een gunstig als een ongunstig effect zien. 
1248 Van 8 studies (niet door mij meegewogen als ongunstig) is volgens de Commissie EMV niet duidelijk of het effect gunstig of 
ongunstig is.  
1249 De Commissie EMV spreekt abusievelijk over 26 experimentele studies (Tabel 40), terwijl er volgens de lijst (Tabel 41) in 
totaal slechts 23 zijn beoordeeld (pagina 45 – 46 Achtergronddocument). 
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„De meeste epidemiologische onderzoeken laten associaties zien en/of bij de meeste experimentele 

onderzoeken bij mensen worden effecten gezien. Indien effecten alleen in proefdieronderzoeken als 

waarschijnlijk zijn beoordeeld, wordt de classificatie Samenhang mogelijk.‟1250 

 

 
 
Figuur 6.11. De toestand van oxidatieve stress veroorzaakt neuro-inflammatie en neurodegeneratie.  
In een staat van oxidatieve stress worden niveau‟s van reactieve zuurstofradicalen (ROS) en reactieve 
stikstofradicalen verhoogd. Ontstekingscellen en uitgescheiden factoren leiden tot neurodegeneratie, 
waarbij het meest karakteristieke kenmerk de neuronbeschadiging is en uiteindelijk de dood. 1251 

 
 

817. Hoewel het risico van veranderingen in de elektrische activiteit in de hersenen onder 

invloed van RF-EMV dus waarschijnlijk is, valt op dat ook hier de risico‟s door de 

Gezondheidsraad in het adviesrapport niet expliciet worden gemaakt. Op pagina 49 van 

het Achtergronddocument herhaalt de Commissie tweemaal in verschillende 

bewoordingen dat de elektrische activiteit in de hersenen voortdurend aan veranderingen 

onderhevig is. Daarbij doet de Commissie EMV het voorkomen dat het niet uitmaaktwatde 

oorzaak of de aard van deze veranderingen is.  

 

„De hersenen werken door middel van chemische en elektrische processen. Deze worden door allerlei 

factoren en gedragingen voortdurend beïnvloed. Veranderingen in elektrische processen in de hersenen 

vinden continu plaats.' 

 

818. Uiteraard maakt het echter nogal verschil of de veranderingen in elektrische processen 

in de hersenen veroorzaakt worden door een natuurlijke (een interne of een uit het 

natuurlijke elektromagnetische milieu opgevangen) prikkel of door een intrusieve 

(externe) prikkel die niet-natuurlijk en mogelijk toxisch is. Dit onderscheid wordt door de 

Commissie EMV echter in het geheel niet gemaakt. In plaats daarvan voegt de Commissie 

EMV aan haar conclusies toe  –  zich baserend op (vaak foutief of speculatief) toegewezen 

                                                           
1250 Kernadvies 5G en gezondheid, pagina 20. 
1251 Soleiro-Villavicencio H, Rivas-Arancibia S (2018). Effect of Chronic Oxidative Stress on Neuroinflammatory Response Mediated 
by CD4-T Cells in Neurodegenerative Diseases. Front Cell Neurosci. 2018; 12: 
114.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5934485/. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5934485/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5934485/
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effect-categorieën1252  – dat niet duidelijk is of de veranderingen van de elektrische 

activiteit veroorzaakt door RF-EMV gunstig of ongunstig zijn voor de gezondheid.  

 

„De commissie concludeert dat blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden effect kan 

hebben op de elektrische activiteit in de hersenen. Voor het frequentiegebied 700-2200 MHz is de 

conclusie dat een effect waarschijnlijk is, maar dat het niet duidelijk is of de effecten gunstig of 

ongunstig zijn. Voor 2,2,-5,0 GHz is de conclusie dat een (gunstig of ongunstig) effect mogelijk is. Voor 

het frequentiegebied van 20-40 GHz is geen uitspraak mogelijk.‟1253 

 

819. De woorden „maar dat het niet duidelijk is of de effecten gunstig of ongunstig zijn‟ 

suggereren een mogelijk „gunstig effect‟, die, gezien de kennis binnen de neurowetenschap 

over het menselijk bewustzijn, gebaseerd is op pure speculatie. Zoals eerder vastgesteld 

werkt een dergelijke speculatie uitermate versluierend als het gaat om het in beeld 

brengen van de risico‟s en is dit in strijd met de wetenschappelijke integriteit, die van 

onderzoekers vraagt om onzekerheden expliciet te maken. Als het gaat om het in beeld 

brengen van niet alleen de potentiële maar ook de reële risico‟s van veranderingen van de 

elektrische activiteit in de hersenen, die immers waarschijnlijk zijn, is het ontbreken van 

deze articulatie volkomen  

ongerechtvaardigd.  

 

820. Nemen we daarbij het psychologisch effect in gedachten, verbonden aan de menselijke 

neiging om ongunstige effecten weg te denken tegen gunstige effecten, zelfs als de 

mogelijk gunstige effecten niet meer zijn dan speculatie, dan is het niet verwonderlijk dat 

de effecten op de elektrische activiteit in de hersenen (hoewel geclassificeerd als 

„Samenhang waarschijnlijk‟) geen enkele betekenis krijgen in het door de 

Gezondheidsraad geschetste risicobeeld. Dit is niet alleen onjuist, maar ook een gevaar 

voor de volksgezondheid, niet alleen wat betreft de fysieke,  maar ook  –  zoals ik zal laten 

zien  –  wat betreft de geestelijke gezondheid en autonomie.  

 

821. Omdat de Commissie EMV van de Gezondheidsraad heeft nagelaten de risico‟s van 

veranderingen van de elektrische activiteit in de hersenen („Samenhang waarschijnlijk‟) 

expliciet te maken, ga ik daar hier voor een juist risicobeeld dieper op in.  

 

VI.IV.I. FREQUENTIEBANDEN IN DE HERSENEN EN DE COMMUNICATIE IN HET 

NEURONALE NETWERK 

822. De elektrische activiteit in de hersenen kan o.a. zichtbaar worden gemaakt via een 

traditionele EEG (electroencephalogram) of via een meer moderne methode om subtielere 

hersendysfuncties te meten, de zogenaamde „Neurometrische analyse‟ of „qEEG Brain 

Mapping‟. Laatstgenoemde methode werd ontwikkeld in het Brain Research 

Laboratorium van het Medical Center van New York University met een beurs van het 

                                                           
1252 Steekproeven tonen aan dat er door de Commissie EMV van de Gezondheidsraad bij de toewijzing van studies aan de 
verschillende door haar vastgestelde effect-categorieën een aanzienlijke hoeveelheid fouten is gemaakt.  
1253 Achtergronddocument 5G en gezondheid, pagina 49. 
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National Institute of Health (NIH). De „Neurometrische analyse‟ geeft informatie over de 

functionele organisatie of desorganisatie van de hersenen en dient als basis voor het 

identificeren van neurologische problemen door onderzoek naar variaties in 

hersenfuncties die samenhangen met verschillende soorten neurologische aandoeningen, 

zoals Attention Deficit Disorder (ADD), Leerstoornissen (LS), depressie, dementie, mild 

hoofdletsel, verslaving en Obsessief Compulsieve Stoornis (OCS). 1254 Er is dus een 

verband gevonden tussen veranderingen van de elektrische activiteit in de hersenen en 

hersendysfuncties.  

 

823. EEG en qEEG zijn beiden bedoeld om via het meten van de elektrische activiteit in de 

hersenen informatie te verkrijgen over de communicatie tussen de neuronen. Uiteraard is 

deze communicatie niet zomaar een random gegeven en ligt het voor de hand dat een 

(vrijwel) continue, intrusieve invloed van RF-EMV op onze hersenactiviteit ons neuronale 

netwerk kan verstoren en mogelijk schaden.  

 

 
Figuur 6.12. Hersengolven tonen de elektrische activiteit in het neuronale netwerk.  
De meer bekende frequentiebanden: delta (0,5 – 3 Hz), theta (3 – 8 Hz),  
alpha (8 – 12 Hz) en bèta (12 – 38 Hz). Niet afgebeeld zijn de gamma-band (38 –  
42 Hz) en de infra-laag band (< 0,5 Hz).1255 
 

 
 

824. Figuur 6.12 laat zien dat de elektrische activiteit in de hersenen verdeeld kan worden 

in verschillende frequentiebanden: de deltaband (0,5 – 3 Hz), de theta-band (3 – 8 Hz), de 

alfa-band (8 – 12 Hz) en de beta-band (12 - 38 Hz). Niet op de afbeelding zichtbaar zijn de 

gamma-band (38 - 42 Hz) en de infra-laag band (< 0,5 Hz). Gebleken is dat de infra-laag 

frequentieband een belangrijke rol speelt bij timing en bij de verdeling van de 

hersenactiviteit en als het ware de „dirigent‟ vormt van het neuronale netwerk. 1256 De 

                                                           
1254https://smartbrainsolutions.com/spectrum/technologies/brain-mapping/.  
1255https://www.researchgate.net/figure/Brainwaves-Infra-low-waves-have-frequencies-that-are-less-than-05-Hz-They-play-
major_fig1_337933268.  
1256https://www.wetvanhartcoherentie.nl/hersengolven-frequentie-neuronen/.  

https://smartbrainsolutions.com/spectrum/technologies/brain-mapping/
https://www.researchgate.net/figure/Brainwaves-Infra-low-waves-have-frequencies-that-are-less-than-05-Hz-They-play-major_fig1_337933268
https://www.researchgate.net/figure/Brainwaves-Infra-low-waves-have-frequencies-that-are-less-than-05-Hz-They-play-major_fig1_337933268
https://www.wetvanhartcoherentie.nl/hersengolven-frequentie-neuronen/
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elektrische activiteit vormt een complex, met het centrale zenuwstelsel verbonden, 

neuronaal communicatienetwerk waarbinnen timing (en dus precizie) een grote rol speelt.  

 

825. Dit betekent dat de hier genoemde frequentiebanden niet naar willekeur onder 

invloed van RF-EMV van draadloze netwerken en mobiele telefoons neerwaarts of 

opwaarts kunnen worden gemoduleerd zonder dat dit (ongunstige) effecten heeft op het 

geheel. Als we de vergelijking met het muziekorkest doortrekken met de Infra-laag 

frequentieband als dirigent van de „elektrische symfonie‟, dan zou dit betekenen dat er bij 

een willekeurige opwaartse of neerwaartse modulatie van één of meerdere van de 

frequentiebanden door een externe invloed zoals RF-EMV, een even willekeurige groep of 

groepen musici opeens boven de rest van het orkest uit gaat spelen of juist naar de 

achtergrond verdwijnt, zonder daar zelf nog zeggenschap over te hebben en zonder zich 

nog door de dirigent te laten leiden. Daar komt geen harmonieus orkestarrangement uit 

voort. 

 

826. Een citaat uit Broyd et al (2011) maakt duidelijk dat de elektrische activiteit in de 

hersenen van invloed is op ons complete welbevinden en functioneren.  

 

„Infra lage hersengolven hebben frequenties die kleiner zijn dan 0,5 Hz. Ze spelen een belangrijke rol bij 

de timing van de hersenen en de neurale netwerkfunctie. Deltagolven, met frequenties tussen 0,5 Hz en 

3 Hz, worden gegenereerd tijdens diepe meditatie en droomloze slaap. Ze schorten het externe 

bewustzijn op en zijn de bron van empathie, genezing en regeneratie. Theta-golven met frequenties van 

3 Hz tot 8 Hz worden gegenereerd tijdens een dromerige slaap. Alfagolven hebben een frequentiebereik 

van 8 Hz tot 12 Hz. Alfa-staat is de rusttoestand van de hersenen. Alfagolven helpen de algehele 

mentale coördinatie, kalmte, alertheid, integratie van geest en lichaam en leren. Hersengolven met een 

frequentiebereik van 12 Hz tot 38 Hz staan bekend als bètagolven. Bètagolven duiden de wakende staat 

van bewustzijn aan. Hersengolven met frequenties tussen 38 Hz en 42 Hz worden gammagolven 

genoemd.‟1257 

 

827. Een prachtig voorbeeld van hoe de elektrische activiteit in onze hersenen uitdrukking 

geeft aan onze menselijkheid, vinden we bijvoorbeeld in een onderzoek van Babiloni et al. 

(2012) onder musici.  

 

„Muziek spelen in ensemble vertegenwoordigt een unieke menselijke conditie/performance waarbij 

muzikanten moeten vertrouwen op empathische relaties. Recente theorieën schrijven aan frontale 

Brodmann-gebieden (BA's) 44/45 en 10/11 een neurale basis toe voor "emotionele" en "cognitieve" 

empathie. We veronderstelden dat de activiteit van deze structuren de empathische eigenschap 

weerspiegelt van professionele musici die in ensemble spelen. Gelijktijdige elektro-encefalografische 

(EEG) alfa-ritmes (8-12 Hz) werden opgenomen in drie saxofoonkwartetten tijdens muziekuitvoering in 

ensemble (UITVOERING), video-observatie van hun eigen uitvoering (OBSERVATIE), een controletaak 

(CONTROLE) en rusttoestand (RUST). EEG-bronschatting werd uitgevoerd. De resultaten toonden aan 

dat hoe hoger de empathiequotiënt-testscore, hoe hoger de alfa-desynchronisatie in rechter BA 44/45 

tijdens de OBSERVATIE die verwijst naar de RUST-toestand. Empathie-eigenschapscore en alfa-

desynchronisatie waren niet gecorreleerd in andere controlegebieden of in 

UITVOERING/CONTROLE-omstandigheden. Deze resultaten suggereren dat alfaritmes in BA 44/45 

                                                           
1257Broyd SB, Helps SK, Sonuga-Barke ES (2011). Attention-induced deactivations in very low frequency EEG oscillations: 
differential localisation according to ADHD symptom status.PLoS One.  2011 Mar 8;6(3):e17325.  doi: 
10.1371/journal.pone.0017325. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21408092/. Vertaling citaat: Google Translate.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21408092/


Verweerschrift W.J. de Jong - RvS 202100651/1/R4 

340 / 465 
 

de "emotionele" empathie weerspiegelen bij muzikanten die hun eigen uitvoering observeren.‟1258 

 

828. Neuronen in de hersenen communiceren via snelle elektrische impulsen waarmee de 

hersenen gedrag, sensatie, gedachten en emotie kunnen coördineren. Al tientallen jaren 

proberen neurowetenschappers deze snelle elektrische signalen waar te nemen om de taal 

van de hersenen beter te begrijpen. 

 

„Het gemiddelde menselijke brein bevat ongeveer 120 miljard neuronen, die voortdurend informatie 

ontvangen en verzenden via vertakkingen, dendrieten genaamd. Chemische of elektrische signalen die de 

dendrieten bereiken, produceren kleine spanningsveranderingen over het celmembraan, die naar het 

cellichaam worden geleid. Wanneer de som van de spanningsveranderingen een point of no return bereikt, 

een drempel genoemd, vuurt het neuron een grote elektrische piek af - een actiepotentiaal. Deze schok zoeft 

met snelheden tot 150 meter per seconde langs een neuronale tak, bekend als een axon, naar een andere reeks 

vertakkende aanhangsels. Hier geven chemische of elektrische signalen de informatie door aan de volgende 

reeks dendrieten. Neuronale signalen convergeren, divergeren en synchroniseren om een symfonie van 

gedachten, emoties, acties en reacties te produceren, van de blos van een gezicht tot de hik van een baby.‟1259 

 

829. Nieuwe technologie, zoals de „Optische elektrofysiologie‟ om neuronale activiteit door 

middel van fluorescente eiwit-spanningssensoren in beeld te brengen („Voltage-

imaging‟1260) staat nog in de kinderschoenen1261 en de grootste puzzel voor de 

neurowetenschap, namelijk hoe de hersencellen samenwerken om een systeem van 

elektrische pulsen om te zetten in gedachten, acties en emoties, is nog lang niet opgelost. 
12621263 Dat RF-EMV waarschijnlijk veranderingen in de elektrische activiteit van de 

hersenen veroorzaken, waarvan volgens de Commissie EMV van de Gezondheidsraad 

niet duidelijk is of deze effecten gunstig of ongunstig zijn, zou ons juist met het oog op 

onze onwetendheid moeten aanzetten tot behoedzaamheid en voorzorg en ons niet 

moeten verleiden om deze effecten maar voor lief te nemen of te negeren.  

 

 

  

                                                           
1258C Babiloni, P Buffo, F Vecchio, N Marzano, C Del Percio, D Spada (2012). Brains “in concert”: frontal oscillatory alpha rhythms 
and empathy in professional musicians. Neuroimage 60 (1), 105-116. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1053811911014108?via%3Dihub.  
1259 Guglielmi G. (2018). A new way to capture the brain’s electrical symphony.Nature, 19 September 2018. 
https://www.nature.com/articles/d41586-018-06694-6. Vertaling citaat: Google Translate.  
1260 De elektrische activiteit wordt gemeten in microVolt.  
1261 Deze technologie brengt ongetwijfeld risico’s met zich mee, omdat de ‘genetisch gecodeerde spanningsindicatoren’ (GEVI) 
die in de hersenen worden ingebracht om de hersenactiviteit zichtbaar te maken, bestaan uit genetisch gemanipuleerd 
materiaal. Sommige GEVI’s woden gemaakt door een spanningsgevoelig eiwit te combineren met fluorescerende moleculen. 
Wanneer deze eiwitten een verandering in voltage detecteren, veranderen ze hun 3D-structuur en veranderen ze de 
fluorescentie van het molecuul waaraan ze zijn gekoppeld. Andere spanningsindicatoren zijn gemuteerde versies van microbiële 
rodopsines, fluorescerende moleculen die in reactie op licht een verandering in de spanning over het plasmamembraan 
veroorzaken. Deze eiwitten kunnen ook omgekeerd werken, waardoor hun reactie op licht, en dus hun fluorescentie, verandert 
als reactie op een verandering in membraanspanning.Guglielmi G. (2018). A new way to capture the brain’s electrical 
symphony.Nature, 19 September 2018. https://www.nature.com/articles/d41586-018-06694-6. Vertaling citaat: Google 
Translate. 
1262Guglielmi G. (2018). A new way to capture the brain’s electrical symphony.Nature, 19 September 2018. 
https://www.nature.com/articles/d41586-018-06694-6. Vertaling citaat: Google Translate. 
1263 Uiteraard kan vanuit een ander, spiritueel perspectief de causaliteit worden omgedraaid en zijn de elektrische pulsen in de 
hersenen een uitdrukking (en geen oorzaak) van gedachten, acties en emoties, of – beter gezegd – van ons bewustzijn.  

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=hcOLqI0AAAAJ&citation_for_view=hcOLqI0AAAAJ:4TOpqqG69KYC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=hcOLqI0AAAAJ&citation_for_view=hcOLqI0AAAAJ:4TOpqqG69KYC
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1053811911014108?via%3Dihub
https://www.nature.com/articles/d41586-018-06694-6
https://www.nature.com/articles/d41586-018-06694-6
https://www.nature.com/articles/d41586-018-06694-6
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VI.IV.II. VERANDERINGEN VAN DE ELEKTRISCHE ACTIVITEIT IN DE HERSENEN DOOR 

RF-EMV 

 

 
 

Figuur 6.13. Samenvatting van studies 1995 – 2005 over blootstelling aan mobiele telefoons 
enelektrofysiologische parameters van de hersenfunctie. Athem-II rapport 2011, AUVA, p. 67 - 68.1264 

 

 

830. Onze hersenen staan in onmiddellijke verbinding met ons centrale zenuwstelsel (CZS) 

en veranderingen in de elektrische activiteit van de hersenen kunnen dus van 

onmiddellijke invloed zijn op ons complete lichaam. Ik wijs er in dit verband op dat door 

appellanten niet is weerlegd dat er in de wetenschap tot nu toe „nog geen ondergrens (is) 

vastgesteld, waaronder een afwezigheid van zenuwinvloeden of andere effecten kan worden 

                                                           
1264AUVA (2011). Report 70 – Athem-2. Untersuchung athermischer Wirkungen elektromagnetischer Felder im 
Mobilfunkbereiche. https://www.auva.at/cdscontent/?contentid=10007.769605&portal=auvaportal. Pagina 67 – 68.Vertaling 
citaat: WdJ.  

https://www.auva.at/cdscontent/?contentid=10007.769605&portal=auvaportal
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gegarandeerd‟.1265 Dat deze zenuwinvloeden, veroorzaakt door draadloze netwerken, geen 

gezondheidsschade veroorzaken kan niet worden en is ook niet door appellanten 

aangetoond. 

 

831. Uit de tabel van figuur 6.13  blijkt dat al tientallen jaren bekend is dat RF-EMV, zoals 

gebruikt bij draadloze communicatie, de elektrische activiteit in de hersenen beïnvloeden 

door onder andere de verschillende hersenbanden opwaarts of neerwaarts te moduleren. 

Het overzicht is overgenomen uit het Athem-II-onderzoeksrapport van 

verzekeringsmaatschappij AUVA uit 2011, uitgevoerd door wetenschappers van de 

Weense Universiteit Bremen. Dit overzicht laat aan de hand van elektrofysiologische 

parameters duidelijk zien dat van de 18 studies die in de jaren 1995 – 2005 zijn uitgevoerd, 

17 studies bij blootstelling aan GSM-frequenties een effect vonden op de elektrische 

activiteit in de hersenen. 1266 

 

832. Opvallend is de veelvuldig gemeldde opwaartse modulatie van de alfa-band. Deze 

opwaartse modulatie krijgt betekenis als we terugkijken naar de hiervoor genoemde 

studie van Broyd et al. (2011) waarin wordt vastgesteld dat de Alfa-staat de rusttoestand is 

in de hersenen en een rol speelt bij „de algehele mentale coördinatie, kalmte, alertheid, integratie 

van geest en lichaam en leven‟. Ook een opwaartse modulatie van de bèta-band wordt 

gemeld, de frequentieband die volgens Broyd et al. de wakende staat van het bewustzijn 

aanduidt.  

 

833. In hun eigen onderzoek vonden ook de Weense onderzoekers van de Athem-II studie 

opwaartse resultaten van de alfa- en bèta-band.  

 

„In de UMTS-proeven was het vermogen in de alfa- en bètabanden verhoogd ten opzichte van Sham in 

alle condities behalve 'hoog links' (d.w.z. hoge blootstellingsintensiteit vanaf de linkerkant). Deze 

toename trad reeds op na 5 minuten en bleef gelijk tot het einde van het experiment, d.w.z. ook in de 

tweede experimentele fase waarin geen blootstelling meer plaatsvond. Voor GSM waren de 

veranderingen kleiner en betroffen zij alleen de alfaband, waarbij een significant resultaat alleen optrad 

in de toestand "laag rechts" (d.w.z. lage blootstellingssintensiteit vanaf de rechterkant). (…) Er waren 

geen verschillen tussen de linker- en rechterkant van het hoofd.‟1267 

 

834. Als de onderzoekers aan één kant van het hoofd blootstelden, bleek dat de effecten 

niet beperkt bleven tot de kant van het hoofd van blootstelling, maar in zekere zin over de 

gehele schedel plaatsvonden. Dit suggereert dat de effecten niet lokaal zijn en sluit een 

thermisch effect uit1268.1269 

                                                           
1265 Mr. Bernd Irmfrid Budzinski en prof.dr.ing. Wilfried Kühling (2015). White zones, free from mobile phone coverage – 
unrealistic or required by law?https://kompetenzinitiative.com/wp-content/uploads/2019/08/White-
Zones_Budzinski_Kuehling_Nov_2015.pdf, pagina 10. Vertaling citaat: WdJ. Zie mijn beroepschrift, pagina 41.  
1266 ERD staat voor ‘event-related desynchronization’. ERS voor ‘event-related synchronization’.  
1267AUVA (2011). Report 70 – Athem-2. Untersuchung athermischer Wirkungen elektromagnetischer Felder im 
Mobilfunkbereiche. https://www.auva.at/cdscontent/?contentid=10007.769605&portal=auvaportal. Pagina 77.Vertaling citaat: 
WdJ.  
1268‘De resultaten vertegenwoordigen ongetwijfeld biologische effecten die niet thermisch kunnen zijn, omdat de 
temperatuurstijging evenredig is met de Specifieke Absorptiesnelheid (SAR) en bij de hier toegepaste intensiteiten zo gering is dat 
zij wordt gecompenseerd door de thermoregulatie. Ook omdat de resultaten overwegend onafhankelijk zijn van de blootgestelde 

https://kompetenzinitiative.com/wp-content/uploads/2019/08/White-Zones_Budzinski_Kuehling_Nov_2015.pdf
https://kompetenzinitiative.com/wp-content/uploads/2019/08/White-Zones_Budzinski_Kuehling_Nov_2015.pdf
https://www.auva.at/cdscontent/?contentid=10007.769605&portal=auvaportal
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Figuur 6.14. Vermogensspectra (uitgedrukt in microVolt) voor de eerste 5 minuten na het begin van  

de blootstelling in de 5 testcondities van het UMTS-experiment. Athem-II.1270 

 

 

„De effecten van de blootstelling waren gedeeltelijk vergelijkbaar met en bevestigden eerdere studies. 

Bovendien deden zich nieuwe significante effecten voor die kunnen helpen het mechanisme van het 

effect van zwakke radiofrequente velden op het centrale zenuwstelsel te verduidelijken. Deze zijn:  

 

 In overeenstemming met eerdere onderzoeken, werden veranderingen in het EEG spectrum 

gevonden, met een bijzondere toename van het vermogen in het alfa-spectrum.  

 In de loop van het experiment traden echter ook veranderingen in het spectrum op, die van 

invloed waren op de andere frequentiebanden. 

 Het is veelzeggend dat de toename van de alfa-component al tijdens de eerste 5 minuten van de 

blootstelling optrad en pas meer dan 50 minuten later veranderde. Deze veranderingen waren 

meer uitgesproken bij UMTS dan bij GSM.  

 Aangezien de verandering in spectrum ook het bereik van de hogere frequenties omvat 

(desynchrone activiteit), die zelfs statistisch significant was in de UMTS-conditie, kan men niet 

spreken van een vermindering van de centrale activering. Dit wordt ook onderstreept door de 

waargenomen snellere reactietijden bij blootstelling. Dit lijkt echter ten koste te gaan van de 

reactiekwaliteit, want met name de foute reacties volgden elkaar sneller op.‟1271 

 

                                                                                                                                                                        
zijde van het hoofd (effecten op zowel de bestraalde als de niet-bestraalde zijde), kan een zuiver thermisch werkingsmechanisme 
worden uitgesloten.’Ibidem, pagina 92. Vertaling DeepL Translate. 
1269AUVA-REPORT: Athermische Wirkungen bestätigt – Grenzwerte in Frage gestellt – Vorsorge gefordert Ausgabe 21.07.2009. 
Österreichische AUVA - Versicherung legt Forschungsbericht und DVD zur Gesundheitsgefährdung durch Mobilfunkstrahlung vor. 
https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/2009_auva-report_english.pdf. Vertaling citaten: WdJ. 
1270Ibidem, pagina 78.  
1271AUVA (2011). Report 70 – Athem-2. Untersuchung athermischer Wirkungen elektromagnetischer Felder im 
Mobilfunkbereiche. https://www.auva.at/cdscontent/?contentid=10007.769605&portal=auvaportal.Pagina 92. Vertaling DeepL 
Translate. 

https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/2009_auva-report_english.pdf
https://www.auva.at/cdscontent/?contentid=10007.769605&portal=auvaportal
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835. Hoewel de opwaartse modulatie van het alfa-ritme in het Athem-II onderzoek 

dus het meest opvallend is, toont figuur 6.14 dat het gehele vermogensspectrum door de 

blootstelling wordt beïnvloedt. Ander onderzoek laat zien dat effecten op de elektrische 

activiteit in de hersenen sekse-specifiek kunnen zijn en grote individuele verschillen 

vertonen. 

 

„Die gevoeligheid van het brein voor EMV is fraai gedemonstreerd door de Griekse groep van 

Maganioti. Deze onderzoekers leidden EEG‟s af van proefpersonen die al of niet werden bestraald 

met WiFi velden. In de frequenties van de alfa- en betaband is er een P300 frequentie aan te 

wijzen1272. De intensiteit daarvan zou indicatief zijn voor de denkkracht en het 

concentratievermogen van de persoon. Gebruik makend van vele elektroden op het hoofd kon 

men een soort “kaart” maken van gebieden op de scalp waar de P300 signalen prominent 

aanwezig waren. Het bleek nu dat bestraling bij jongens een versterking van die EEG signalen in 

die band gaf, terwijl meisjes juist een verzwakking te zien gaven. (…). Dit duidt er op dat WiFi 

velden door jongens anders worden ervaren dan door meisjes. Alleen, welke gedragscomponent 

met deze verschillen samen hangt blijft nader te onderzoeken. Zoals Marino en Carrubba (2009) 

stellen, na grondige analyse van andere publicaties op dit gebied, bestaat er verwarring over de 

betekenis van geïnduceerde veranderingen in EEG signalen.‟1273 

 

 

Figuur 6.15. Gemiddelde waarden op de alfa-band voor mannelijke en vrouwelijke proefpersonen,  
met een duidelijke afname van de alfaband bij vrouwen bij blootstelling aan een WiFi-signaal.1274 

 

                                                           
1272 P300 frequentie: ‘P300 wordt doorgaans beschouwd als een reflectie van een mechanisme in de hersenen dat geactiveerd 
wordt als een relevante gebeurtenis bewust wordt verwerkt of herkend. Dit proces wordt in de P300-literatuur afwisselend 
aangeduid als event categorisation of stimulus evaluation. Welke psychische deelprocessen bij deze categorisatie of evaluatie 
betrokken zijn, is nog niet geheel duidelijk. Aanvankelijk meende men dat aan de P300 alleen waarnemingsprocessen ten 
grondslag lagen, later bleek dat P300 mogelijk ook processen als responskeuze (of: actieselectie) 
reflecteert.’https://nl.wikipedia.org/wiki/P300.  
1273 Dr. Hugo Schooneveld (2014), Elektrostress Handboek. Leren omgaan met ziekmakende elektromagnetische velden.EMV-EHS, 
Wageningen, pagina, 161 – 162.  
1274 Maganioti AE et al. (2010). Wi-Fi electromagnetic fields exert gender related alterations on EEG.Researchgate.  
https://www.researchgate.net/publication/267816859_WI-
FI_ELECTROMAGNETIC_FIELDS_EXERT_GENDER_RELATED_ALTERATIONS_ON_EEG. Fulltext pdf: 
https://ecfsapi.fcc.gov/file/10307203146928/4-24%20Citation%20-%20Maganioti%20et%20al.%202010%20-
%20WiFi%20on%20Brain.pdf. Pagina 5. Vertaling Google Translate.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/P300
https://www.researchgate.net/publication/267816859_WI-FI_ELECTROMAGNETIC_FIELDS_EXERT_GENDER_RELATED_ALTERATIONS_ON_EEG
https://www.researchgate.net/publication/267816859_WI-FI_ELECTROMAGNETIC_FIELDS_EXERT_GENDER_RELATED_ALTERATIONS_ON_EEG
https://ecfsapi.fcc.gov/file/10307203146928/4-24%20Citation%20-%20Maganioti%20et%20al.%202010%20-%20WiFi%20on%20Brain.pdf
https://ecfsapi.fcc.gov/file/10307203146928/4-24%20Citation%20-%20Maganioti%20et%20al.%202010%20-%20WiFi%20on%20Brain.pdf
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836. De gevonden seksespecifieke verschillen van effecten op de alfaband in reactie op 

blootstelling aan RF-EMV wordt geïllustreerd door figuur 6.15. Bij afwezigheid van EMV 

blijken de alfa-band-energieën van de beide geslachten praktisch gelijk te zijn. Bij 

blootstelling aan een WiFi-signaal had de aanwezigheid van de straling geen effect op de 

energie van de mannelijke proefpersonen, terwijl het de energie van de vrouwelijke 

proefpersonen in de aflfa-band verminderde, wat resulteerde in een aanzienlijk lagere 

energie, vergeleken met de energie van mannelijke proefpersonen. 

 

837. Maganioti et al. (2010) wijzen erop dat de verschillende reacties van de energieën van 

de alfa- en bètaband van mannelijke en vrouwelijke proefpersonen mogelijk verklaard 

kunnen worden door seksegebonden bloed-hersenbarriereverschillen.  

 

„In het bijzonder zijn de effecten van EMV's op het centrale zenuwstelsel beschouwd als secundair aan 

beschadiging van de bloed-hersenbarrière (BBB) permeabiliteit. Op dit punt is het redelijk om het 

bestaan van seksegebonden bloedbarrièreverschillen te overwegen, een feit dat een verklaring zou 

bieden voor de fundamentele verschillen tussen mannen en vrouwen in de intrinsieke cognitieve 

processen en in de manier waarop zij worden beïnvloed door verschillende soorten elektromagnetische 

straling. (…) Geconcludeerd wordt dat Wi-Fi de normale fysiologie kan beïnvloeden door 

veranderingen in de geslachtsgebonden corticale exciteerbaarheid zoals die wordt weerspiegeld door 

de alpha en beta EEG frequenties.‟1275 

 

838. Ook andere wetenschappers hebben geslachtsafhankelijke effecten op de elektrische 

activiteit van de hersenen gerapporteerd door blootstelling aan RF-EMV (Smythe en 

Costall, 20031276; Papageorgiou et al., 20041277; Papageorgiou et al., 20111278; Loughran 

20111279). Opvallend genoeg vonden Papageorgiou et al. (2014) bij blootstelling aan 900 

MHz juist effecten die tegengesteld waren aan de effecten vastgesteld door Maganioti et 

al., namelijk dat de basisenergie van mannen verminderde en die van vrouwen 

verhoogde.  

 

„De EEG-energie van de totale golfvorm en de alfa-, bèta-, delta- en theta-ritmes werden berekend uit de 

opnames van 15 hoofdhuidelektroden. De baseline EEG-energie van mannen was groter dan die van 

vrouwen, terwijl bij blootstelling aan EMV de EEG-energie van mannen verminderde en die van 

vrouwen verhoogde.‟1280 

 

839. Het lijkt voor de hand liggend dat de elektrische activiteit in onze hersenen 

verschillend reageert op de verschillende frequentiebanden zoals die gebruikt worden bij 

draadloze communicatietechnologie. Ook hebben de in de wetenschappelijke literatuur 

                                                           
1275 Maganioti, p. 35 – 36??? 
1276 Smythe J, Costall B (2003). Mobile phone use facilitates memory in male, but not female, subjects. Neuroreport 14 (2003) 
243-246. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12598738/.  
1277Papageorgiou CC et al. (2004). Gender related differences on the EEG during a simulated mobile phone signal.Neuroreport. 
2004 Nov 15;15(16):2557-60. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15538195/.  
1278Papageorgiou CC et al. (2011). Effects of WiFi signals on the P-300 component of event related potentials during an auditoring 
hayling task. Journal of Integrative Neuroscience, Vol. 10, No. 2 (2011) 189–202. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21714138/.  
Fulltext PDF: http://wifiinschools.com/uploads/3/0/4/2/3042232/papageorgiou_2011.pdf. 
1279 Loughran S et al. (2012). Individual differences in the effect of mobile phone exposure on human sleep. Rethinking the 
problem. Bioelectromagnetics 2012 Jan; 33 (1)|: 86 – 93. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21812009/.  
1280Papageorgiou CC et al. (2004). Gender related differences on the EEG during a simulated mobile phone signal.Neuroreport. 
2004 Nov 15;15(16):2557-60. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15538195/. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12598738/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Papageorgiou+CC&cauthor_id=15538195
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15538195/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21714138/
http://wifiinschools.com/uploads/3/0/4/2/3042232/papageorgiou_2011.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21812009/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Papageorgiou+CC&cauthor_id=15538195
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15538195/
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gevonden verschillen volgens (neuro)bioloog dr. Hugo Schooneveld vermoedelijk te 

maken met verschil in individuele gevoeligheid. 

 

„Niet in alle proefpersonen leidt een EMV blootstelling tot een verandering in EEG. Dat komt 

doordat de gevoeligheid voor hoogfrequente velden van persoon tot persoon verschilt. Sommigen 

reageren met een sterk verhoogde “spindle” activiteit tijdens de non-REM slaapfase, anderen niet. 

Volgens Loughran (2011) is dat geen teken van experimentele variabiliteit, zoals wel werd 

gesuggereerd, maar van persoonlijk reactievermogen. Want de personen die wel reageerden bij de 

eerste proeven bleken opnieuw te reageren bij de tweede en latere herhalingsexperimenten. Hier 

wordt een systematisch verschil getoond! Mensen reageerden wel of niet en dat op een 

voorspelbare manier. De onderzoekers veronderstellen dat dit vermogen om op een extern EMV te 

reageren een afgeleide is van het begrip elektrogevoeligheid. Wij vermoeden dat veranderde werking 

van de zenuwcellen, zonder dat men zich daar direct van bewust is, misschien de oorzaak is van 

elektrostress. Een brein dat op de velden van mobieltjes reageert is wellicht elektrohypersensitief, 

of voorbestemd dat te worden.‟1281 

 

840. In de door Schooneveld aangehaalde studie van Loughlan – die als een van de vele 

studies door de Commissie EMV (bij „Gezondheidsklachten‟) foutief in de effect-categorie: 

„Geen effect‟ is ondergebracht1282 – lezen we:  

 

„Blootstellingsgerelateerde effecten van mobiele telefoons op het menselijke elektro-encefalogram (EEG) 

zijn aangetoond tijdens zowel de waak- als de slaaptoestand, zij het met kleine verschillen in de 

beïnvloede frequentie. Deze discrepantie, gecombineerd met studies waarin geen effecten werden 

gevonden, heeft ertoe geleid dat velen tot de conclusie zijn gekomen dat er geen consistente effecten 

bestaan. We veronderstelden dat deze verschillen gedeeltelijk te wijten zouden kunnen zijn aan 

individuele variabiliteit in respons, en dat de emissie van mobiele telefoons in feite grote maar verschillende 

effecten op de menselijke hersenactiviteit kan hebben. Twintig vrijwilligers uit onze vorige studie 

ondergingen een aanpassingsnacht gevolgd door twee experimentele nachten waarin ze willekeurig 

werden blootgesteld aan twee omstandigheden (Active en Sham), gevolgd door een slaapperiode van 

de hele nacht. Het EEG-spectrale vermogen was verhoogd in het frequentiebereik van de slaapspindel 

in de eerste 30 minuten van niet-snelle oogbeweging (niet-REM) slaap na actieve blootstelling. Deze 

toename was meer prominent bij de deelnemers die een toename lieten zien in de oorspronkelijke 

studie. Deze resultaten bevestigen eerdere bevindingen van mobiele telefoonachtige emissies die het 

EEG beïnvloeden tijdens niet-REM-slaap. Belangrijk is dat dit lage-niveau-effect ook gevoelig bleek te 

zijn voor individuele variabiliteit. Bovendien geeft dit aan dat eerdere negatieve resultaten geen sterk bewijs 

zijn voor het uitblijven van een effect en, gezien de verstrekkende implicaties van onderzoek naar mobiele telefoons, 

moeten we mogelijk de interpretatie van resultaten en de manier waarop onderzoek wordt uitgevoerd in dit geval 

heroverwegen.‟1283 

 

841. Naast het verschil in frequentie en de individuele gevoeligheid, vormt ook de 

pulsmodulatie, zoals gebruikt bij draadloze technologie mogelijk een ingang om te 

begrijpen hoe RF-EMV veranderingen in de hersenen aanbrengen en de hersenen schade 

kunnen toebrengen. Al in 1990 maakte dr. Robert O. Becker melding van de mogelijkheid 

dat ons lichaam de pulsen in pulsgemoduleerde RF-signalen via het lichaamsweefsel 

                                                           
1281 Dr. Hugo Schooneveld (2014), Elektrostress Handboek. Leren omgaan met ziekmakende elektromagnetische velden. EMV-
EHS, Wageningen, pagina 162. Cursief: WdJ. 
1282 Achtergronddocument 5G en gezondheid, pagina 19. 
1283 Loughran S et al. (2012). Individual differences in the effect of mobile phone exposure on human sleep. Rethinking the 
problem. Bioelectromagnetics 2012 Jan; 33 (1)|: 86 – 93. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21812009/. Samenvatting. Vertaling: 
Google Translate. Cursief: WdJ.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21812009/
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demoduleert naar ELF-frequenties, frequenties die aangetoond schadelijk kunnen zijn.1284 

 

„Modulatie is het geheim van het verzenden van informatie door middel van elektromagnetische 

velden. AM-radio bijvoorbeeld is amplitudegemoduleerd: de radio-ontvanger “demoduleert” het 

signaal, verwijdert de “draaggolf”-frequentie en bewaart de langzaam stijgende en dalende modulatie, 

wat we dan horen als muziek of stem. De uitzending van alleen de draaggolf zou geen geluid 

produceren of alleen een constante toon, afhankelijk van het type AM-radio dat gebruikt wordt. Het 

lijkt erop dat het lichaam ook het signaal demoduleert, wanneer het wordt blootgesteld aan 

gemoduleerde radiofrequentie- of microgolfvelden; het biologisch effect is dat van de laagfrequente 

modulatie.‟128512861287 

 

Volgens Becker is dit volkomen logisch, omdat ons lichaam juist die signalen zal oppikken 

die het meest overeenkomen met de signalen die het van nature kent en die in het Herz-

hersenfrequentiegebied liggen. 

 

842. Huber et al. (2002) rapporteerden dat een pulsgemoduleerde RF-EMV-blootstelling 

toegepast bij 1 W/kg een impact had op het EEG, terwijl het toepassen van een continue 

golf (dat wil zeggen zonder modulatie) op hetzelfde niveau van 1 W/kg geen effect had 

op het EEG. Ze concludeerden dat pulsmodulatie van RF-EMV nodig is om veranderingen 

in de hersenfysiologie te veroorzaken. 

 

843. In 2008 evalueerden Hinrikus et al. het effect van microgolven die op verschillende 

frequenties waren gemoduleerd (op 7, 14 en 21 Hz).  

 

„Gemoduleerde microgolven veroorzaakten een toename van het gemiddelde EEG alfa (17 %) en bèta (7 

%) vermogen, maar het theta-ritme bleef onaangetast. Verhogingen van het alfa- en bèta-vermogen van 

het EEG waren statistisch significant tijdens de eerste helft van het blootstellingsinterval (30 s) bij de 

modulatiefrequenties van 14 en 21 Hz. Er werden verschillen gevonden in de individuele gevoeligheid 

voor blootstelling. (…).‟1288 

 

844. De hypothese van Becker, dat het lichaam pulsgemoduleerde RF-EMV demoduleert 

naar ELF-frequenties, werd bevestigd door o.a. dr. Andrew Goldsworthy, voormalig 

docent aan het Imperial College in Londen, na Oxford en Cambridge de derde universiteit 

van het Verenigd Koninkrijk en gerenommeerd om haar expertise op het gebied van 

elektrotechniek en gezondheid. Goldsworthy heeft vele jaren besteed aan het bestuderen 

                                                           
1284Extreem laagfrequente (ELF) velden omvatten wisselstroom (AC) velden en andere elektromagnetische, niet-ioniserende 
straling van 1 Hz tot 300 Hz. ELF-velden bij 60 Hz worden geproduceerd door hoogspanningslijnen, elektrische bedrading en 
elektrische apparatuur. De gezondheidsrisico’s van ELF zijn al decennialang bekend. Zie o.a.: Marino A.A. en Becker R.O. (1977), 
Biological Effects of Extremely Low Frequency Electric and Magnetic Fields: A 
review.http://www.dankalia.com/science/elf210.pdf.  
1285 Robert O. Becker (1990). Cross Currents. The perils of electropollution, the promise of electromedicine.Penguin Group Inc, 
New York, Pagina  212. Vertaling citaat: WdJ. 
1286 Zie ook: J. Silny (2008). Demodulation in tissue, the relevant parameter and the implication for limiting 
exposure.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17495662.  
1287 Zie ook: Dr. Hugo Schooneveld (2014). Elektrostress Handboek. Leren omgaan met ziekmakende elektromagnetische 
velden.EMV-EHS Wageningen. Pagina 145 – 146.  
1288 Hinrikus H, Bachmann M, Lass J, Tomson R, Tuulik V (2008). Effect of 7, 14 and 21 Hz modulated 450 MHz microwave 
radiation on human electroencephalographic rhythms. Int J Radiat Biol. 2008 Jan; 84 (1): 69 – 79. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18058332/.  

http://www.dankalia.com/science/elf210.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17495662
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van de calciumhuishouding in levende cellen en hoe cellen, weefsels en organismen 

worden beïnvloed door elektrische en elektromagnetische velden. 

„De ELF-frequenties die schadelijke biologische effecten veroorzaken, zoals gemeten bij calcium 

vrijlating uit hersendelen en ornithine decarboxylase productie in weefsel culturen, liggen tussen 6 

Hz en 600 Hz. Het is jammer dat vrijwel alle digitale mobiele telecommunicatiesystemen gebruik 

maken van pulsen in dit gebied. De industrie heeft duidelijk haar huiswerk niet goed gedaan, 

voordat deze technologieën werden losgelaten op het grote publiek en dit verzuim kan al vele 

levens hebben gekost.‟1289 

845. Omdat de elektrische activiteit in onze hersenen via het centrale zenuwstelsel 

verbonden is met zowel onze lichamelijk functies als ons geestelijk welzijn, kunnen 

door RF-EMV veroorzaakte veranderingen van grote invloed zijn op onze complete 

gezondheidstoestand.  We hebben het bij een landelijke dekking mobiel bereik over 

willekeurige, intrusieve, niet natuurlijke invloeden op complexe neuronale interacties, 

die continue 24/7 plaatsvinden. De vraag die nodig gesteld moet worden is wat 

mogelijk de functionele gevolgen zijn van veranderingen in de elektrische activiteit in 

de hersenen zoals die hier zijn aangetoond.  

 

VI.IV.III. GEZONDHEIDSRAAD NEGEERT RISICO‟S GEESTELIJKE GEZONDHEID DOOR 

NEURONALE VERANDERINGEN  

846. Veranderingen in de hersenfrequentiebanden worden in verband gebracht met 

verschillende gedrags- en psychische verstoringen. Volgens Dauwan (2019) zijn 

„verhoudingen lager of hoger dan normaal (…) een teken van inefficiëntie, ofwel in het vermogen 

van de hersenen om binnenkomende informatie te verwerken, ofwel in het uitvoeren van specifieke 

taken.‟1290 

 

847. Zo wordt bijvoorbeeld een overmatige alfa- of beta-activiteit beschouwd als „het meest 

betrouwbare kenmerk van de hersenen voor depressie, een veel voorkomend bijeffect van 

leerstoornissen.Degenen met een depressie kunnen hoge alfa of bèta vertonen, overmatige 

coherentieproblemen of slechte communicatie tussen de linker en rechter frontale kwabben‟.1291 

 

848. Ook volgens Park et al. (2019) wordt een abnormale alfaband-activiteit beschouwd als 

een indicator van depressie en kunnen veranderingen van de lagere frequentie-alfaband 
1292 inzicht verschaffen in suïcidaal gedrag van depressieve patiënten. 

                                                           
1289Dr. Andrew Goldsworthy (2012). The Biological Effects of Weak Electromagnetic Fields. Problems and solutions. 
https://ecfsapi.fcc.gov/file/7022311211.pdf. Nederlandse vertaling door Peter van Vleuten. Stichting Kennisplatform 
Elektromagnetische Velden.  https://vehs.be/wp-content/uploads/De-biologische-effecten-van-zwakke-elektromagnetische-
velden-Dr.-Andrew-Goldsworthy-2012.pdfDe biologische effecten van zwakke elektromagnetische velden. Problemen en 
oplossingen. Samenvatting.Pagina 1 – 2; 3 – 4. 
1290Dr. M. Dauwan (2019). Neurophysiological signature(s) of visual hallucinations across neurological and perceptual disorders. 
https://www.rug.nl/about-ug/latest-news/events/promoties/promoties-vandaag?hfId=121655. 
1291https://smartbrainsolutions.com/spectrum/technologies/brain-mapping/.  Pagina 4.  
1292 Volgens Park et al. suggereren studies over EEG-alfavermogen de noodzaak om de alfaband te onderscheiden in twee 
subbanden: de lager alfa (8 – 10 Hz) en de hoge alfa (10 – 12 Hz). Men denkt dat een lage alfa een diffuus aandachts- en 
hersentoestandfenomeen vertegenwoordigt, terwijl een hoge alfa meer gelokaliseerde en taakspecifieke cognitie 
vertegenwoordigt, zoals semantisch geheugen. In een groep ADHD-patiënten duidde alfa-asymmetrie van de lage alfa-band op 

https://ecfsapi.fcc.gov/file/7022311211.pdf
https://vehs.be/wp-content/uploads/De-biologische-effecten-van-zwakke-elektromagnetische-velden-Dr.-Andrew-Goldsworthy-2012.pdf
https://vehs.be/wp-content/uploads/De-biologische-effecten-van-zwakke-elektromagnetische-velden-Dr.-Andrew-Goldsworthy-2012.pdf
https://www.rug.nl/about-ug/latest-news/events/promoties/promoties-vandaag?hfId=121655
https://smartbrainsolutions.com/spectrum/technologies/brain-mapping/
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„Men denkt dat het verhoogde alfavermogen een vermindering van de corticale activiteit in het 

overeenkomstige gebied weerspiegelt. (…)1293 

 

Eerder onderzoek heeft gesuggereerd dat de desynchronisatie van de alfaband van de lagere frequentie 

geassocieerd is met aandacht. Dat wil zeggen, onderdrukking van de alfaband van de lagere frequentie 

treedt op als de aandachtseisen toenemen. Suïcidale personen hebben vaak moeite om de aandacht te 

beheersen (d.w.z. te beslissen op welke stimuli ze zich moeten concentreren) of hebben een 

vooringenomenheid ten aanzien van suïcidegerelateerde stimuli. In dit geval kunnen veranderingen 

van de lagere frequentie-alfaband diepgaand inzicht verschaffen in suïcidaal gedrag van patiënten met 

een depressie.‟1294 

 

849. In een review van Newson en Thiagarajan (2018)1295 werden 184 EEG-onderzoeken 

besproken die veranderingen in de elektrische activiteit van de verschillende 

frequentiebanden in verband brachten met een spectrum van psychiatrische stoornissen, 

waaronder depressie, aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD), autisme, 

verslaving, bipolaire stoornis, angst, paniekstoornis, posttraumatische stresstoornis 

(PTSS), obsessieve compulsieve stoornis (OCS) en schizofrenie. Daarbij viel depressie op 

door een toename over het gehele vermogensspectrum van alle frequentiebanden.12961297 

 

850. Als externe invloeden zoals RF-EMV van draadloze netwerken en apparatuur de 

elektrische activiteit en daarmee de frequentiebanden van de hersenen beïnvloeden, 

bijvoorbeeld door een opwaartse modulatie van bijvoorbeeld de lagere frequenties van de 

alfaband, terwijl aandacht vereist dat deze frequentieband wordt onderdrukt (zie citaat uit 

Park et al., 2019 hiervoor), dan ontstaat er mogelijk een aandachtsprobleem.  

 

851. Een dergelijke aandachtsprobleem vinden we bijvoorbeeld bij ADHD. Uit EEG-

onderzoek blijkt dat er bij ADHD sprake is van een verstoring van zeer lage frequenties 

(VLF) in de hersenen (0,02 – 0,2 Hz), waardoor problemen ontstaan met „aandacht-

geïnduceerde deactivering‟1298. Uit het voorgaande kunnen we afleiden dat dit soort zeer 

lage frequenties de „infra-lage frequentieband‟ betreft(< 0,5 Hz), waarvan we vaststelden dat 

het de „dirigent‟ is van het neuronale netwerk. Broyd et al. (2011) spreken bij deze 

„dirigent‟ over het „standaardmodusnetwerk‟ (DMN).  

 

„Het standaardmodusnetwerk (DMN) wordt gekenmerkt door coherente zeer lage frequentie (VLF) 

hersenoscillaties. (…) Aandacht-geïnduceerde VLF EEG-deactivaties hebben intracraniële bronnen die 

lijken te overlappen met die van het DMN. Bovendien lijken deze verband te houden met de ADHD-

symptoomstatus, waarbij volwassenen met hoge ADHD er niet in slagen om mediale prefrontale regio's 

                                                                                                                                                                        
het bestaan van klinisch symptomen.  
Park Y et al. (2019). Frontal Alpha Asymmetry Correlates with Suicidal Behavior in Major Depressive Disorder. Clin 
Psychopharmacol Neurosci. 2019 Aug; 17(3): 377–387. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6705108/. 
1293 Ibidem. 
1294 Ibidem.  
1295 Newson JJ, Thiagarajan TC (2018). EEG Frequency Bands in Psychiatric Disorders: A Review of Resting State Studies. Frontiers 
in Human Neurosciences. 2018; 12: 521. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6333694/.  
1296 Ibidem, pagina 26. 
1297 Naar schatting lijden wereldwijd 264 miljoen mensen aan een depressie. 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)32279-7/fulltext; https://www.who.int/en/news-
room/fact-sheets/detail/mental-disorders. 
1298 Gerichte aandacht brengt een deactivering van bepaalde hersengebieden teweeg. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6705108/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6333694/
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)32279-7/fulltext
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders
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significant te deactiveren, terwijl ze tegelijkertijd een significante verzwakking van VLF EEG-vermogen 

in temporale kwabben laten zien.‟1299 

 

852. Zoals ook door Park et al. (2019) gemelddienen bij doelgerichte prestaties bepaalde 

hersengebieden gedeactiveerd te worden.  

 

„In het laatste decennium hebben studies naar de functionele eigenschappen van het rustende brein een 

netwerk van verbonden hersengebieden geïdentificeerd die actief zijn tijdens rust, maar die deactiveren 

tijdens het begin van doelgerichte prestaties. (…) Rustactiviteit binnen dit netwerk wordt beschouwd 

als een neurofysiologische basislijn en wordt daarom het standaardmodusnetwerk genoemd [DMN). 

Meerdere rusttoestandsnetwerken zijn nu geïdentificeerd en worden gekenmerkt door verschillende 

patronen van rustconnectiviteit in verschillende regio's.‟1300 

 

853. Rustactiviteit vormt dus de „neurofysiologische basislijn‟, het standaardmodusnetwerk 

(DMN) in de hersenen. Het is niet zo moeilijk om ons voor te stellen dat een voortdurende 

prikkeling van de hersenen door een opwaartse of neerwaartse modulatie van 

verschillende frequentiebanden, het standaardmodusnetwerk verstoort. De „dirigent‟ 

verliest de controle over de „elektrische harmonie‟ en er ontstaat chaos.  

 

854. Andersom vormt vertraging van EEG en afname in alfa- en betabandactiviteit volgens 

Dauwan (2019) een indicator voor visuele hallucinaties1301, zoals die voorkomen bij 

neurologische en psychiatrische ziektebeelden, zoals de ziekte van Alzheimer en dementie 

en bijvoorbeeld schizofrenie, maar ook bij hardhorendheid en slechtziendheid. 

 

„Dauwan concludeert op basis van de bevindingen van haar proefschrift dat de beta band (13-30 Hz -

activiteit op een elektro-encefalogram) consistent de meest aangedane frequentieband is bij de vier 

ziektebeelden die ze onderzocht heeft waarbij visuele hallucinaties (VH) voorkomen: de ziekte van 

Alzheimer, dementie met Lewy-lichaampjes, de ziekte van Parkinson en slechtziendheid. Beta-activiteit 

staat centraal in aandachtsprocessen. Tevens speelt beta-activiteit een rol in de integratie van 

aandachtsnetwerken die betrokken zijn bij “top-down” aandachtsprocessen: bewuste waarneming, 

gestuurd door pre-existente kennis (geheugen), verwachtingen en doelen. Het is reeds bekend dat een 

verstoring in aandachtsprocessen mogelijk ten grondslag ligt aan VH in diverse aandoeningen. Dauwan 

toont echter in haar proefschrift aan dat VH tussen ziektebeelden vergelijkbaar zijn met betrekking tot 

een onderliggend neurofysiologisch mechanisme en dat veranderingen in de beta band een mogelijk 

neurofysiologisch determinant vormen van VH.‟1302 
 

855. Als we er vanuit gaan dat de verschillende frequenties, elk binnen een spectrum van 

bewustzijn, een harmonisch geheel vormen en een dominante bandbreedte bepalend is 

voor de toestand waarin we ons bevinden, dan kunnen door blootstelling aan RF-EMV 

veroorzaakte veranderingen een impact hebben op ons hele gevoel van welzijn. 

Opwaartse en  neerwaartse modulaties van de hersenfrequenties (elektrische activiteit van 

de frequentiebanden) kunnen daarom niet afgedaan worden als „Effect, onduidelijk 

                                                           
1299 Broyd SB, Helps SK, Sonuga-Barke ES (2011). Attention-induced deactivations in very low frequency EEG oscillations: 
differential localisation according to ADHD symptom status.PLoS One.  2011 Mar 8;6(3):e17325.  doi: 
10.1371/journal.pone.0017325. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21408092/.  
1300 Ibidem. Free fulltext: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3050980/.  
1301 Ibidem, pagina 100. Vertaling DeepL Translate. https://pure.rug.nl/ws/portalfiles/portal/85060675/Chapter_4.pdf. 
1302 Dr. M. Dauwan (2019). Neurophysiological signature(s) of visual hallucinations across neurological and perceptual disorders. 
https://www.rug.nl/about-ug/latest-news/events/promoties/promoties-vandaag?hfId=121655.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21408092/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3050980/
https://pure.rug.nl/ws/portalfiles/portal/85060675/Chapter_4.pdf
https://www.rug.nl/about-ug/latest-news/events/promoties/promoties-vandaag?hfId=121655
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gunstig of ongunstig‟ om vervolgens de ongunstige effecten tegen de suggestie van een 

mogelijk gunstig effect weg te redeneren. Dat is volkomen onverantwoord. Zoals eerder 

vastgesteld zijn „verhoudingen lager of hoger dan normaal (…) een teken van inefficiëntie, ofwel 

in het vermogen van de hersenen om binnenkomende informatie te verwerken, ofwel in het 

uitvoeren van specifieke taken.‟1303Hersenfuncties zijn „getimede gebeurtenissen‟, waarbij „de 

energie van het ene deel van de hersenen (…) precies op het juiste moment in een ander gebied 

aankomt om een specifieke taak uit te voeren.‟1304 

 

856. Als hersenfuncties „getimede gebeurtenissen‟ zijn, dan ligt het voor de hand dat 

voortdurende willekeurige opwaartse en neerwaartse modulaties van de 

hersenfrequentiebanden (de hersenen worden immers continue blootgesteld) neuronale 

veranderingen veroorzaken die niet alleen ons lichamelijk, maar ook ons geestelijk welzijn 

schaden. Dat de Commissie EMV van de Gezondheidsraad dit risico niet in ogenschouw 

heeft genomen is op zijn minst verwijtbaar te noemen.  

 

VI.IV.IV. STEEKPROEVEN TONEN TWIJFELACHTIGHEID GEBRUIK EFFECTCATEGORIE 

„EFFECT, NIET DUIDELIJK GUNSTIG OF ONGUNSTIG‟ 

857. Hoewel de Commissie EMV veranderingen in de elektrische activiteit van de hersenen 

onderbrengt in de classificatie „Samenhang waarschijnlijk‟, zorgt de toevoeging „niet 

duidelijk gunstig of ongunstig‟ ervoor dat we niet al te zeer gealarmeerd worden.  

Ten aanzien van de 700 tot 2200 MHz frequentieband schrijft de Commissie EMV: 

 

„In 23 experimentele onderzoeken bij mensen werden geen effecten gevonden op de elektrische 

activiteit in de hersenen en in 41 onderzoeken effecten die niet duidelijk gunstig of ongunstig zijn. In 4 

onderzoeken bij proefdieren zijn geen effecten gevonden en in 5 onderzoeken effecten die niet duidelijk 

gunstig of ongunstig zijn.‟1305 

 

En ten aanzien van de 2,2 – 5,0 GHz frequentieband: 

 

„In 1 experimenteel onderzoek met mensen is geen effect gevonden op de elektrische activiteit in de 

hersenen. In 2 proefdieronderzoeken zijn geen effecten gevonden en in 4 proefdieronderzoeken effecten 

die niet duidelijk gunstig of ongunstig zijn.‟1306 

 

858. Voor wie niet verder kijkt en zich laat beïnvloeden door de manier waarop de 

Commissie EMV haar bevindingen presenteert, lijkt er niet echt reden tot zorg. De 41 

studies bij mensen en de 5 studies bij dieren die effecten laten zien bij blootstelling aan 700 

tot 2200 MHz, zijn door de Commissie EMV ondergebracht in de effect-categorie „Effect, 

niet duidelijk gunstig of ongunstig‟. Daarnaast zijn 23 studies bij mensen en 4 studies bij 

dieren als „Geen effect‟ beoordeeld. Deze wijze van informeren heeft, zoals ik al eerder 

                                                           
1303 Ibidem. 
1304https://smartbrainsolutions.com/spectrum/technologies/brain-mapping/.  
1305Achtergronddocument 5G en gezondheid, pagina . 
1306 Ibidem, pagina 50. 

https://smartbrainsolutions.com/spectrum/technologies/brain-mapping/
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opmerkte, een psychologisch effect. Ongunstige effecten worden tegen zogenaamde 

„gunstige‟ effecten weggeredeneerd en dan blijven alleen de „Geen effect‟-studies over.  

 

859. Zouden we de onzekerheden echter articuleren, iets wat op grond van de onzekere 

veiligheid van draadloze technologie (voorzorg) noodzakelijk is, dan zouden we geen 

genoegen moeten nemen met een lijst studies ondergebracht in een effect-categorie „Effect, 

niet duidelijk gunstig of ongunstig‟, zonder de vraag te stellen wat die onduidelijkheid 

veroorzaakt. En zeker zouden we niet in de verleiding moeten komen om die twee tegen 

elkaar weg te strepen. In plaats daarvan zouden we uit moeten gaan van het principe dat 

elk effect, veroorzaakt door blootstelling aan artificiële straling, een risico is en zouden we 

meer moetenwillen weten over hoe dat dan precies zit met de door de Commissie EMV 

geopperde  onduidelijkheid. Want er blijken opeens wel heel veel studies te zijn die 

blijkbaar geen helderheid geven over de risico‟s van de gevonden effecten.  

 

860. Om meer inzicht te krijgen in de studies die effecten laten zien op de elektrische 

activiteit in de hersenen, maar die door de Commissie EMV in de effect-categorie „Effect, 

niet duidelijk gunstig of ongunstig‟ zijn ondergebracht, nam ik uit de lijst in het 

„Achtergronddocument advies 5G en gezondheid‟ zes willekeurig aaneensluitende studies 

uit deze effect-categorie (zie figuur 6.16) en zocht aan de hand van de literatuurlijst (zie 

figuur 6.17) de betreffende studies op via internet.  

 

861. In de samenvattingen van de geselecteerde 6 studies, waarvan volgens de Commissie 

EMV van de Gezondheidsraad niet duidelijk is of het gevonden effect gunstig of 

ongunstig is, vond ik de volgende informatie1307: 

 

Vecchio et al. (2010):  

 

„Vergeleken met de jonge proefpersonen vertoonden de oudere proefpersonen een statistisch 

significante (p<0,001) toename van de inter-hemisferische coherentie van frontale en temporale alfa-

ritmes(ongeveer 8-12 Hz) tijdens de GSM-conditie. Deze resultaten suggereren dat GSM-EMV's van een 

mobiele telefoon de inter-hemisferische synchronisatie van de dominante (alfa) EEG-ritmes beïnvloeden als functie 

van defysiologische veroudering.‟ 1308 
 

                                                           
1307 Vertaling citaten: DeepL Translate. Cursief: WdJ.  
1308 Vecchio F, Babiloni C, Ferreri F, Buffo P, Cibelli G, Curcio G, van Dijkman S, Melgari JM, Giambattistelli F, Rossini PM. (2010). 
Mobile phone emission modulates inter-hemisperic functional coupling of EEG alpha rhythms in elderly compared to young 
subjects. Clin Neurophysiol. 2010 Feb; 121 (2): 163 – 71. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20005167/.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20005167/
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Figuur 6.16. Fragment publicaties over de relatie met elektrische activiteit in de hersenen in het 
frequentiegebied 700-2200 MHz. Achtergronddocument 5G en gezondheid. Uitgelichte studies.1309 

 
 

R.J. Croft et al. (2008): 

 

„Mobiele telefoons (MP) zenden elektromagnetische velden van een laag niveau uit waarvan gemeld is 

dat ze de neurale functie bij de mens beïnvloeden (…) Gebruikmakend van een sterke methodologie, 

ondersteunen de huidige bevindingen eerder onderzoek dat een effect van blootstelling aan MP op EEG 

alfa-vermogen heeft gerapporteerd.‟1310 

 

 

 
 

                                                           
1309

 
1310 Croft RJ, Hamblin HL, Sprong J, Wood AW, McKenzie RJ, Stough C (2008). The effect of mobile phone electromagnetic fields 
on the alpha rhythm of human electroencephalogram. Bioelectromagnetics. 2008 Jan; 29 (1): 1 – 10. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17786925/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17786925/
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Figuur 6.17. Fragment literatuurlijst publicaties over de relatie met elektrische activiteit in de hersenen in 
het frequentiegebied 700-2200 MHz. Achtergronddocument 5G en gezondheid, pagina 85 en 113. 

 

 

C.D. Huontala et al. (2008): 

 

„Concluderend toonden de gegevens aan dat de blootstelling aan elektromagnetische velden de spectrale 

vermogenscoherentie van het EEG beïnvloedde en dat dit effect geslachtsafhankelijk was.‟1311 

 

N. Perentos et al. (2013): 

 

„De resultaten ondersteunen de opvatting dat alfa wordt veranderd door RF-elektromagnetische velden, maar 

suggereren dat de pulserende aard van de velden niet essentieel is voor het optreden van dit effect.‟1312 

 

R. Ghosn et al. (2015): 

 

„Blootstelling aan GSM-EMV van een mobiele telefoon kan het dominante alfaritme van de mens in 

rusttoestand beïnvloeden. Onze resultaten toonden een vermogensafname van de alfa bandtijdens en na 

blootstelling aan GSM-EMV vergeleken met schijnblootstelling in een met de ogen gesloten toestand. 

Deze bevindingen waren niet gecorreleerd met impedantie elektroden, cortisol, of cafeïne, factoren die 

de alfa kracht kunnen beïnvloeden. Een langere duur na de blootstelling moet echter worden getest, 

aangezien het waargenomen effect aanhield tot het einde van de periode na de blootstelling. Verder is 

het ook belangrijk om de potentiële klinische betekenis van dit effect te benadrukken.‟1313 

                                                           
1311Hountala CD, Maganioti AE, Papageorgiou CC, Nanou ED, Kyprianou MA, Tsiafakis VG, Rabavilas AD, Capsalis CN (2008). The 
spectral power coherence of the EEG under different EMF conditions. Neurosci Lett 2008; 441 (2): 188-192. https://www.emf-
portal.org/en/article/16078. 
1312N. Perentos; R. J. Croft; R. J. McKenzie; I. Cosic (2013). The Alpha Band of the Resting Electroencephalogram Under Pulsed and 
Continuous Radio Frequency Exposures. IEEE. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6417999?section=abstract. 
1313 Ghosn R, Yahia-Cherif L, Hugueville L, Ducorps A, Lemaréchal JD, Thuróczy G, de Seze R, Selmaoui B (2015). Radiofrequency 
signal affects alpha band in resting electroencephalogram. J. Neurophysiol. 2015 Apr; 113 (7): 2753-2759. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4416621/ 

https://www.emf-portal.org/en/article/16078
https://www.emf-portal.org/en/article/16078
https://ieeexplore.ieee.org/author/37872101600
https://ieeexplore.ieee.org/author/37294707400
https://ieeexplore.ieee.org/author/37301500900
https://ieeexplore.ieee.org/author/37283034800
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6417999?section=abstract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4416621/
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Lv B et al (2013): 
 

„De motivatie van deze studie is het evalueren van de mogelijke verandering van regionale rusttoestand 

hersenactiviteit geïnduceerd door de acute blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden 

(RF-EMF) (30min) van Long Term Evolution (LTE) signaal. (…) De studie leverde het bewijs dat 30 min 

LTE RF-EMF blootstelling de spontane lage frequentie fluctuaties in sommige hersengebieden moduleerde. Met 

rusttoestand fMRI, vonden we de verandering van spontane lage frequentie fluctuaties geïnduceerd 

door de acute LTE RF-EMF blootstelling.‟1314 

 

862. Het laat zich niet goed begrijpen waarom de Commissie EMV van de 

Gezondheidsraad deze studies, die duidelijk neurologische veranderingen aantonen, 

zonder enige toelichting in de effect-categorie: „Effect, niet duidelijk gunstig of ongunstig‟ 

heeft ondergebracht. Zeker niet als het gaat om de studies van Vecchio et al. (2010) en 

Ghosn et al. (2005).  

 

863. Uitgaande van het belang van efficiëntie van onze hersenfunctie, die om precisie en 

timing in ons neuronale netwerk vragen, is speculatie dat veranderingen in bijvoorbeeld 

de alfa-frequentieband (Ghosn et al. 2015; Croft et al. 2008 en Perentos et al. 2013) of de 

modulatie van „de spontane lage frequentie fluctuaties‟ (Lv et al. 2013) mogelijk gunstig 

zijn, buitengewoon gevaarlijk. Zeker als dit betekent dat een mogelijk ongunstig effect 

tegen de speculatie van een niet onderbouwd gunstig effect wordt weggeredeneerd. We 

moeten ons realiseren dat het neuronale netwerk van noze hersenen bij een blootstelling 

24/7 continue geprikkeld worden tot dit soort waarschijnlijke veranderingen. Het is dan 

ook volkomen terecht dat Ghosn et al. benadrukken dat het „ook belangrijk (is) om de 

potentiële klinische betekenis van dit effect te benadrukken‟.  

 

864. Volgens dr. Martin Pall levert het onderzoek van Vecchio et al. uit 2010, samen met de 

bevindingen uit twee andere studies van dezelfde onderzoeksgroep (Vecchio et al., 

20071315 en Vecchio et al., 20121316), een bewijs dat RF-EMV „veel dieper op de hersenen 

inwerken dan de industrie voor mogelijk houdt‟.1317 De studies van Vecchio et al. geven volgens 

Pall „een grote hoeveelheid bewijs voor een neurologisch effect van mobiele telefoonstraling dat 

beïnvloed wordt door twee variabelen, leeftijd en epilepsie. Deze bevindingen moeten worden 

                                                           
1314 Lv B, Chen Z, Wu T, Shao Q, Yan D, Ma L, Lu K, Xie Y (2013). The alteration of spontaneous low frequency oscillations caused 
by acute electromagnetic fields exposure. Clin Neurophysiol. 2014 Feb; 125 (2): 277- 86. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24012322/ 
1315F Vecchio, C Babiloni, F Ferreri, G Curcio, R Fini, C Del Percio (2007). Mobile phone emission modulates interhemispheric 
functional coupling of EEG alpha rhythms. European Journal of Neuroscience 25 (6), 1908-1913. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17432975/. 
1316 Vecchio F, Tombini M, Buffo P, Assenza G, Pellegrino G, Benvenga A, Babiloni C, Rossini PM (2012). Mobile phone emission 
increases interhemispheric functional coupling of electroencephalograp hic α rhythms in epileptic patients.Int J Psychophysiol 
84:164-171. https://www.emf-portal.org/de/article/20245.  
1317dr. Martin Pall (2018). 5G: Great risk for EU, US and international health. 5G: Great risk for EU, U.S. and International Health! 
Compelling Evidence for Eight Distinct Types of Great Harm Caused by Electromagnetic Field (EMF) Exposures and the Mechanism 
that Causes Them. https://www.radiationresearch.org/articles/5g-risks-8-types-of-harm-martin-pall-2018/. Pagina 55. Vertaling: 
DeepL Translate.  
dr. Martin Pall (2018). 5G: Great risk for EU, US and international health. Nederlandse vertaling samenvatting rapport:  
https://stralingsbewust.info/2021/02/12/nederlandse-vertaling-rapport-prof-dr-martin-pall-over-gezondheidsrisicos-5g-
beschikbaar/. Voor upload Nederlandse samenvatting: https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Prof.-Dr.-Martin-Pall-
Rapport-5G-Grote-gezondheidsrisicos-voor-de-EU-de-VS-en-internationaal.pdf. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24012322/
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=hcOLqI0AAAAJ&citation_for_view=hcOLqI0AAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=hcOLqI0AAAAJ&citation_for_view=hcOLqI0AAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=hcOLqI0AAAAJ&citation_for_view=hcOLqI0AAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17432975/
https://www.emf-portal.org/de/article/20245
https://www.radiationresearch.org/articles/5g-risks-8-types-of-harm-martin-pall-2018/
https://stralingsbewust.info/2021/02/12/nederlandse-vertaling-rapport-prof-dr-martin-pall-over-gezondheidsrisicos-5g-beschikbaar/
https://stralingsbewust.info/2021/02/12/nederlandse-vertaling-rapport-prof-dr-martin-pall-over-gezondheidsrisicos-5g-beschikbaar/
https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Prof.-Dr.-Martin-Pall-Rapport-5G-Grote-gezondheidsrisicos-voor-de-EU-de-VS-en-internationaal.pdf
https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Prof.-Dr.-Martin-Pall-Rapport-5G-Grote-gezondheidsrisicos-voor-de-EU-de-VS-en-internationaal.pdf
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bekeken in de context van de 23 reviews (…) die elk aantonen dat EMV's zowel neurologische en/of 

neuropsychiatrische effecten hebben op de hersenen‟.1318 

 

865. Het rechtvaardigen van biologische veranderingen in de hersenen omdat ze mogelijk 

ook gunstig kunnen uitpakken is een gevaarlijke vorm van speculatie. Een random 

modulatie van het menselijk brein als gevolg van draadloze netwerken en mobiele 

telefoons veronachtzamen, omdat het niet alleen ongunstig, maar mogelijk ook gunstig 

zou kunnen zijn, is volkomen onverantwoord en gaat in tegen de doelstelling van het 

adviesrapport om inzicht te bieden in „de sterkte van het wetenschappelijk bewijs voor de potentie 

om de gezondheid te schaden of veranderingen in een biologisch proces te veroorzaken‟. 

 

866. Het is van groot belang dat de functionele en klinische betekenis van door RF-EMV 

veroorzaakte veranderingen in de elektrische activiteit van de hersenen wordt geduidt. 

Vooral omdat ons neuronale netwerk in onmiddellijke verbinding staat met ons centrale 

zenuwstelsel en neuronale schade door RF-EMV volop wordt gemeld. De potentiële 

risico‟s van veranderingen de neuronale communicatie zonder enige inhoudelijke 

toelichting versluieren in een effect-categorie „Effect, niet duidelijk gunstig of ongunstig‟, 

zoals de Commissie EMV van de Gezondheidsraad nu doet, is in strijd met de 

wetenschappelijke integriteit en dient de volksgezondheid niet.  

 

867. Sterker nog, de wijze waarop de Commissie EMV de waarschijnlijke samenhang van 

blootstelling aan RF-EMV met veranderingen in de elektrische activiteit van de hersenen 

afdoet als „Effect, niet duidelijk gunstig of ongunstig‟ komt feitelijk neer op het toestaan 

van (waarschijnlijk) een groot scala aan veranderingen in de elektrische activiteit van de 

complete bevolking, omdat het mogelijk ook gunstig kan uitpakken. Omdat de technologie 

geen strobreed in de weg wordt gelegd opent de Gezondheidsraad daarmee de weg tot 

technologische experimenten met het menselijke brein / bewustzijn, zonder dat burgers 

zich hiervan bewust zijn of hier zelfs maar zeggenschap over hebben. Daarmee wordt een 

uiterst gevaarlijke situatie gecreëerd, die al lang niet meer alleen mijn persoonlijk belang 

raakt, maar de fysieke integriteit van de complete burgerbevolking. 

 

VI.IV.V. GEZONDHEIDSRAAD VERZAAKT DUIDING GEVAREN NEUROTECH-INDUSTRIE  

868. Nergens wordt zo duidelijk wat de speculatie van de Commissie EMV van de 

Gezondheidsraad doet als het gaat om het in de effect-categorie „Effect, niet duidelijk 

gunstig of ongunstig‟ onderbrengen van de elektrische activiteit in de hersenen, als 

wanneer we gaan kijken naar de noodzaak van een groeiende NeuroTech-industrie om op 

de veiligheid van draadloze netwerken en apparatuur te vertrouwen, juist ook ten 

opzichte van de effecten op onze hersenen. 

 

                                                           
1318Ibidem.  
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869. Dat de Commissie EMV van de Gezondheidsraad geen aandacht besteedt aan 

articulatie van de (potentiëel) klinische risico‟s van veranderingen van de elektrische 

activiteit in de hersenen, heeft er mogelijk mee te maken dat ze een snel opkomende 

industrie, die vanuit medisch perspectief kan worden verdedigd, niet wil ontmoedigen, 

namelijk een industrie die zich juist richt op het gebruiken van de hersenactiviteit van mensen 

voor Brain-Computer-  en Brain-to-brain Interface-technologie (BCI- en BBI-technologie). 

Juist echter in een studie die de potentiële en reële gezondheidsrisico‟s van draadloze 

communicatienetwerken en -apparatuur in beeld moet brengen, mag een beschouwing 

over een snel opkomende industrie die via RF-EMV gebruik maakt van het menselijk 

brein op ethische en humane gronden niet ontbreken. Zeker niet nu duidelijk is dat deze 

industrie zich ver voorbij de medische sector uitbreidt, met Facebook die recentelijk zelf 

een BCI-bedrijf heeft gekocht en een toekomst voorspelt waarin we via onze gedachten 

met onze apparaten omgaan1319 en met ook Elon Musk1320 die op grote schaal Brain-

Computer Interfaces wil toepassen.1321 Dit terwijl de klinische waarde van BCI niet is 

aangetoond1322 en uiteraard zonder zich rekenschap te geven van potentiële en reële 

gezondheidsrisico‟s van blootstelling aan RF-EMV.  

 

870. Volgens Burwell en Racine (2017) is een BCI „een  directe verbinding tussen levend 

neuronaal weefsel en kunstmatige apparaten die een niet-musculaire communicatieroute tot stand 

brengt tussen een computer en een brein‟. 1323 

 

871. Het Internet of Bodies (IoB) zal volop van deze technologie gebruik gaan maken, in de 

medische sector, maar ook daarbuiten. Eerder liet ik zien dat de econoom Klaus Schwab, 

oprichter en voorzitter van het World Economic Forum (WEF)1324, niet alleen een Vierde 

Industriële Revolutie1325 voor ogen heeft, maar ook aanstuurt op „The Great Reset‟ 1326 

                                                           
1319 Ajrawi S, Rao R, Sarkar M (2021). Cybersecurity in Brain-Computer Interfaces: RFID=based design-theoretical framework. 
Informatics in Medicine Unlocked. Volume 22, 2021, 100489. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352914820306407.  
1320 Elon Musk, een van de rijkste mannen ter wereld, heeft ondanks alle protesten hiertegen sinds eind 2020 1500 5G-satellieten 
om de aarde gebracht. Het is zijn bedoeling dit uit te breiden naar 42.000 satellieten. 
https://www.fiercewireless.com/wireless/musk-says-starlink-satellite-broadband-complements-fiber-5g; Arthur Firstenberg 
(2020). Open letter to Elon Musk & SpaceX.https://stop5ginternational.org/open-letter-to-elon-musk-spacex;  
https://childrenshealthdefense.org/news/what-you-should-know-about-5g-satellites-how-musks-sci-fi-dreams-are-becoming-
our-living-nightmare/; https://ehtrust.org/5g-spacex-satellite-protest-march-19-2021-hawthorne-ca/; The night sky is 
increasingly dystopian. SpaceX satelites are messing up astronomers’ observations. It’s just the beginning. 
https://www.vox.com/science-and-health/2020/1/7/21003272/space-x-starlink-astronomy-light-pollution. 
1321 Elon Musk (2019). An integrated Brain-Machine Interface Platform With Thousands of Channels. Journal of Medical Internet 
Research. 21, issue 10 (2019). https://www.jmir.org/2019/10/e16194.  
1322 Burwell S, Sample M, Racine E (2017). Ethical aspects of brain computer interfaces: a scoping review. BMC Medical Ethics, 18; 
60 (2017). https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-017-0220-y, 
1323 Burwell S, Sample M, Racine E (2017). Ethical aspects of brain computer interfaces: a scoping review. BMC Medical Ethics, 18; 
60 (2017). https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-017-0220-y., pagina 3.  
1324Het World Economic Forum (Wereld Economisch Forum of WEF) is een jaarlijkse bijeenkomst van de CEO's van de grootste 
bedrijven ter wereld, internationale politici (presidenten, ministers-presidenten en anderen), intellectuelen en journalisten, in 
totaal zo'n 2500 personen.https://www.weforum.org/agenda/authors/mark-rutte; 
https://www.weforum.org/agenda/authors/sigrid-kaag.  
1325 Schwab K (2016).  The Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum. Pagina 156.  
Vertaling: DeepL Translate. https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0005/3385454/Schwab-
The_Fourth_Industrial_Revolution_Klaus_S.pdf. 
1326 Schwab K, Malleret T (2020). About Covid-19. The Great Reset. Forum Publishing.Te downloaden via: 
http://reparti.free.fr/schwab2020.pdf.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352914820306407
https://www.fiercewireless.com/wireless/musk-says-starlink-satellite-broadband-complements-fiber-5g
https://stop5ginternational.org/open-letter-to-elon-musk-spacex
https://childrenshealthdefense.org/news/what-you-should-know-about-5g-satellites-how-musks-sci-fi-dreams-are-becoming-our-living-nightmare/
https://childrenshealthdefense.org/news/what-you-should-know-about-5g-satellites-how-musks-sci-fi-dreams-are-becoming-our-living-nightmare/
https://ehtrust.org/5g-spacex-satellite-protest-march-19-2021-hawthorne-ca/
https://www.vox.com/science-and-health/2020/1/7/21003272/space-x-starlink-astronomy-light-pollution
https://www.jmir.org/2019/10/e16194
https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-017-0220-y
https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-017-0220-y
https://www.weforum.org/agenda/authors/mark-rutte
https://www.weforum.org/agenda/authors/sigrid-kaag
https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0005/3385454/Schwab-The_Fourth_Industrial_Revolution_Klaus_S.pdf
https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0005/3385454/Schwab-The_Fourth_Industrial_Revolution_Klaus_S.pdf
http://reparti.free.fr/schwab2020.pdf
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waarin alles draait om draadloze technologie („Alle bedrijven worden technlogie-bedrijven‟1327) 

. Naast een „Macro-reset‟ (een reset van ons conceptuele framework, alsook een 

economische, sociale, geopolitieke, een milieu- en technologische reset) en een „Micro-

reset‟ (voor industrie en bedrijven), moet er een „Indivuele reset‟, waarbij we onszelf als 

mens opnieuw definiëren.1328Bij deze nieuwe definitie van „mens‟ heeft Schwab een 

cyborgiseringen „synthetisch leven‟ voor ogen, waarvan de meeste mensen nog geen weet 

hebben en waar de gevaren niet van zijn te overzien.  

 

872. Figuur 6.18 geeft een schematische weergave van de IoB-technologie, die volgens het 

WEF kan worden „gekenmerkt als niet-invasief of minder-invasief, in de zin dat zij naar 

verwachting geen invloed zullen hebben op de structuur of enige functie van het lichaam; of als 

invasief, waarbij de sensoren onder de huid gaan, om te worden geïmplanteerd in of deel gaan 

uitmaken van het lichaam‟.1329 

 

 
 

Figuur 6.18.Structuur Internet of Bodies-technologieën. World Economic Forum.1330 

 

                                                           
1327 Dr. Zhou Bowen, voorzitter JD Technology Committee, World Economic Forum partner. 
https://www.weforum.org/agenda/2021/01/how-will-new-technology-shape-the-recovery-in-2021-heres-what-business-
leaders-say/.  
1328 Schwab K, Malleret T (2020). About Covid-19. The Great Reset. Forum Publishing.Te downloaden via: 
http://reparti.free.fr/schwab2020.pdf. 
1329 Ibidem,pagina 7.  
1330Liu X, Merritt J  (2020).Shaping the Future of the Internet of Bodies: New challenges of technology governance.World 
Economic Forum. Briefing Paper in collaboration with McGill University. Pagina 7. 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_IoB_briefing_paper_2020.pdf. 

https://www.weforum.org/agenda/2021/01/how-will-new-technology-shape-the-recovery-in-2021-heres-what-business-leaders-say/
https://www.weforum.org/agenda/2021/01/how-will-new-technology-shape-the-recovery-in-2021-heres-what-business-leaders-say/
http://reparti.free.fr/schwab2020.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_IoB_briefing_paper_2020.pdf
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873. Nog afgezien van de invasieve (in het lichaam geïmplanteerde of op andere wijze 

ingebrachte) IoB-techologie, die nog een aanzienlijk groter risico vormt, gaat de 

verwachting dat niet-invasieve of minder-invasieve IoB-technologieën „geen invloed zullen 

hebben op de structuur of enige functie van het lichaam‟ volkomen voorbij aan de 

gezondheidsrisico‟s van blootstelling aan RF-EMV in de onmiddellijke nabijheid van en 

verbinding met het lichaam en lichaamsfuncties. 

 

874. Zoals eerder in hoofdstuk V aangehaald, noemt Schwab in zijn boek „ The Fourth 

Industrial Revolution‟ (2016) 23 „fundamental shifts‟ (omslagpunten) die onze nabije 

toekomst moeten gaan bepalen. Ik noem hier nogmaals het laatst genoemde omslagpunt, 

dat gaat over de neurotechnologie.  

 

„Het omslagpunt: De eerste mens met een volledig kunstmatig geheugen geïmplanteerd in de hersenen.  

 

Er is geen enkel gebied van ons persoonlijk en beroepsleven dat niet gebaat is bij een beter begrip van 

hoe onze hersenen functioneren – zowel op individueel als op collectief niveau. Dit wordt onderstreept 

door het feit dat de afgelopen jaren twee van de meest gefinancierde onderzoeksprogramma's ter 

wereld betrekking hebben op hersenwetenschappen: The Human Brain Project (een project van 1 miljard 

euro over een periode van 10 jaar, gefinancierd door de Europese Commissie) en President Obama's 

Brain Research Through Advancing Innovative Neurotechnologies (BRAIN) Initiative. Hoewel deze 

programma's in de eerste plaats gericht zijn op wetenschappelijk en medisch onderzoek, zijn we ook 

getuige van de snelle groei (en invloed) vanneurotechnologieën in niet-medische aspecten van ons leven. 

Neurotechnologie bestaat uit het monitoren van hersenactiviteit en het kijken naar hoe de hersenen 

veranderen en/of interageren met de wereld. In 2015 bijvoorbeeld bieden de draagbaarheid en 

betaalbaarheid van neuro-headsets (die nu al minder kosten dan een spelconsole) ongekende 

mogelijkheden – die waarschijnlijk niet alleen een neuro-revolutie zullen inluiden, maar ook een 

maatschappelijke.‟1331 

 

875. Figuur 6.19 toont de bidirectionele werking van Brain-Computer Interfaces. De stroom 

met de klok mee, aangegeven met de blauwe pijl, vertegenwoordigt „het neurale data 

acquisitieproces‟, terwijl de stroom tegen de klok in, weergegeven met de rode pijl, de 

„hersenstimulatie‟ weergeeft. Het begrip „acquisitie‟ is afkomstig uit het Latijn en betekent 

„verwerven‟. Een BCI verzamelt dus o.a. actief data uit onze hersenen en het is onduidelijk 

wat er met deze data gebeurt of kan gebeuren. Van wat de „hersenstimulatie‟ inhoudt 

krijgen we een indruk via de website biohackinfo.com.  

 

„Brain-Computer Interface is hardware, of software, of wetware1332 - die een directe communicatieroute 

tussen de hersenen en een computersysteem maakt - waardoor een feedbacklus tussen de twee mogelijk 

wordt.  

Brain-Computer Interface is niet alleen een revolutie in communicatie die de manier waarop mensen met 

machines omgaan zal veranderen, maar ook hoe mensen met elkaar communiceren - aangezien BCI 

synthetische telepathie  mogelijk maakt via Brain-to-Brain Interface. 

                                                           
1331 Schwab K (2016).  The Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum. Pagina 156.  
Vertaling: DeepL Translate. https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0005/3385454/Schwab-
The_Fourth_Industrial_Revolution_Klaus_S.pdf. 
1332‘Het menselijke zenuwstelsel (dat voor een belangrijk deel uit water bestaat: 'wet' dus). Dit om het onderscheid te maken met 
hardware en software.  Met 'wetware' wordt ook bedoeld: mensen die op de een of andere manier aan 
computers gerelateerd zijn (programmeurs, systeembeheerders en dergelijke), maar geen deel uit (kunnen) maken van de hard- 
en software zelf.’https://www.ensie.nl/internettaal/wetware.  

https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0005/3385454/Schwab-The_Fourth_Industrial_Revolution_Klaus_S.pdf
https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0005/3385454/Schwab-The_Fourth_Industrial_Revolution_Klaus_S.pdf
https://www.ensie.nl/betekenis/gerelateerd
https://www.ensie.nl/internettaal/wetware
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Andere mogelijkheden die BCI biedt, zoals geheugenvergroting, intelligentieverbetering, het uploaden van 

gedachten en het integreren van mensen in IoT  , zijn slechts het topje van de ijsberg. En voor biohackers  

betekent BCI een daadwerkelijke, echte cyborg worden - in de meest ware definitie van de term.‟1333 

 

 

 
 
Figuur 6.19. De bidirectionele werking van Brain-Computer Interfaces. De blauwe pijl, vertegenwoordigt „het 
neurale data-verwervingsproces‟1334, terwijl de rode pijl de hersenstimulatie weergeeft.1335 

 
 

876. Inmiddels worden dus ook buiten de medische sector BCI‟s in gebruik genomen. 

Volgens biohackinfo.com werken Facebook, DARPA, Kernel en Elon Musk zelfs aan BCI-

implantaatprototypes (zie figuur 6.20 en 6.21).  

 

„Nu Facebook, DARPA, Kernel en Elon Musk's Neuralink1336 allemaal werken aan BCI-

implantaatprototypes, neigt Brain-Computer Interface naar realisatie als een implantaat. Door het feit 

dat het technische giganten en overheidsinstanties zoals DARPA zijn die aan BCI werken en invasieve 

implantatie de waarschijnlijke manier van implementatie is, lijkt de BCI-ontwikkeling te hoog gegrepen, 

veel te ambitieus en zelfs onmogelijk om onafhankelijk te proberen. Maar goedkope 

consumententechnologieën en apparaten die het mogelijk maken om zelf thuis aan BCI te werken, 

worden populair. Allemaal niet-invasief en volkomen veilig om zelf mee te experimenteren.‟1337 

 

                                                           
1333https://biohackinfo.com/brain-computer-interface/. Vertaling: Googl Translate.  
1334 De auteurs spreken over ‘the neural data acquisition process’.  
1335 Ajrawi S, Rao R, Sarkar M (2021). Cybersecurity in Brain-Computer Interfaces: RFID=based design-theoretical framework. 
Informatics in Medicine Unlocked. Volume 22, 2021, 100489. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352914820306407.  
1336https://biohackinfo.com/neuralink/. Zie ook: James Barrat (2015).Onze laatste uitvinding. Artificial Intelligence and the End a 
a Human Era. https://www.bol.com/nl/nl/p/our-final-invention/9200000030228459/.  
1337https://biohackinfo.com/brain-computer-interface/. 

https://biohackinfo.com/neuralink/
https://biohackinfo.com/brain-computer-interface/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352914820306407
https://biohackinfo.com/neuralink/
https://www.bol.com/nl/nl/p/our-final-invention/9200000030228459/
https://biohackinfo.com/brain-computer-interface/


Verweerschrift W.J. de Jong - RvS 202100651/1/R4 

361 / 465 
 

 
Figuur 6.20. Neuralink chipimplantaat (de Link v0.9) van een brain-computer interface (BCI)  
in het menselijk brein.1338 
 

 

877. Omdat de industrie vrij spel heeft gekregen ten aanzien van 5G, kunnen BCI‟s 

binnenkort dus mogelijk, zonder enige vorm van toezicht, zelfs in de hersenen worden 

geïmplanteerd, waarmee mensen levende RF-EMV emitterende stralingsbronnen worden 

met een draadloos bereik van 5 tot 10 meter (zie figuur 6.21). Overheidsbescherming ten 

aanzien van de risico‟s van „dataverwerving‟ en „hersenstimulatie‟ ontbreekt volledig 

evenals enige vorm van voorzorg met betrekking tot de veranderingen die door 

blootstelling aan RF-EMV in de elektrische activiteit van de hersenen kunnen worden 

aangebracht en de reële schade die daardoor kan worden veroorzaakt. Om nog maar te 

zwijgen over de grote gevaren van een verhoogde oxidatieve stress en alle ziekten en 

aandoeningen die daarmee worden geassocieerd.  

 

 

 
 

Figuur 6.21. Het prototype BCI-implantaat van Neuralink heeft een draadloos bereik van  
5 tot 10 meter en de batterij kan gedurende de nacht worden opgeladen.1339 

 

                                                           
1338https://biohackinfo.com/neuralink/. Zie ook de bestseller van technologogie-journalist Ashley Vance (2015). Elon Musk: Hoe 
de topman van Tesla en SpaceX onze toekomst vormgeeft. https://www.bol.com/nl/nl/p/elon-musk/9200000051724741/. 
1339https://biohackinfo.com/neuralink/.  

https://biohackinfo.com/neuralink/
https://www.bol.com/nl/nl/p/elon-musk/9200000051724741/
https://biohackinfo.com/neuralink/
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878. Naast BCI‟s moeten Brain to Brain-Interfaces (BBI) „synthetische telepathie‟ mogelijk 

gaan maken, zoals grafisch weergegeven in figuur 6.22. Er zijn ten aanzien van 

blootstelling aan RF-EMV geen grenzen gesteld aan wat de NeuroTech-industrie op de 

markt kan en mag brengen, met uitzondering van de volkomen ontoereikende ICNIRP-

blootstellingslimieten.  

 

 
 

Figuur 6.22. Synthetische telepathie via brain-to-brain Interfaces (BBI‟s).1340 

 

 

879. Het document „Shaping the Future of the Internet of Bodies: New challenges of technology 

and governance‟, een whitepaper van Lui en Merrit (2020) geschreven onder de vlag van het 

World Economic Forum, biedt een glimps van een nieuwe werkelijkheid die deels dus al 

vorm begint aan te nemen en waarin onze fysieke wereld met een cyberwereld moet 

samenkomen.1341 

 

„Tot de invasieve technologieën behoren bijvoorbeeld digitale pillen - een recente combinatie van 

geneesmiddelen en hulpmiddelen die zijn ontwikkeld om ingekapselde geneesmiddelen af te leveren 

en de therapietrouw bij medicatie te bewaken - die steunen op inneembare minisensoren die in de maag 

van de patiënt worden geactiveerd en die vervolgens gegevens doorsturen naar sensoren, de 

smartphone van de patiënt en andere dataportalen. Andere voorbeelden van slimme medische 

implantaten zijn een met internet verbonden kunstmatige pancreas als geautomatiseerd 

insulinetoedieningssysteem voor diabetespatiënten en robotledematen voor bewegingsrevalidatie bij 

mensen met fysieke mobiliteitsbeperkingen. De laatste jaren hebben steeds meer mensen ervoor 

gekozen om chips onder hun huid te implanteren, niet voor medische doeleinden maar een persoonlijke 

                                                           
1340https://biohackinfo.com/telepathy/. 
1341 Liu X, Merritt J  (2020). Shaping the Future of the Internet of Bodies: New challenges of technology governance.World 
Economic Forum. Briefing Paper in collaboration with McGill University. Pagina 3. 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_IoB_briefing_paper_2020.pdf. 

https://biohackinfo.com/telepathy/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_IoB_briefing_paper_2020.pdf


Verweerschrift W.J. de Jong - RvS 202100651/1/R4 

363 / 465 
 

keuze om hun dagelijkse routines te versnellen en voor het gemak - bijvoorbeeld toegang tot hun 

huizen, kantoren of andere apparaten door gewoon met hun hand te vegen. Als onderdeel van de 

biohacking cultuur, hebben mensen ook geprobeerd hun lichaam te verbeteren met geïmplanteerde 

technologie, van magneten en RFID-chipimplantaten tot miniatuur harde schijven en draadloze 

routers.‟1342 

 

880. Oorspronkelijk is de Brain-Computer Interface ontwikkeld als ondersteunende 

technologie voor mensen met bijvoorbeeld amyotrofische laterale sclerose (ALS). In een 

review van Burwell en Racine (2017) over de ethische aspecten van BCI‟s lezen we: 

 

„BCI is voorgesteld als ondersteunende technologie voor personen die niet-communicatief of verlamd 

zijn, zoals mensen met amyotrofische laterale sclerose of ruggenmergletsel. De technologie is ook 

gesuggereerd voor verbeterings- en amusementsgebruik, en er zijn momenteel bedrijven die BCI-

apparaten op de markt brengen voor die doeleinden (bijv. gaming) en voor gezondheidsgerelateerde 

doeleinden (bijv. communicatie). De ongekende directe verbinding die door BCI tot stand is gebracht 

tussen menselijke hersenen en computerhardware roept verschillende ethische, sociale en juridische 

uitdagingen op die nader onderzoek en discussie verdienen.1343 

 

881. Nog afgezien van de enorme ethische, sociale en juridische uitdagingen van BCI‟s en 

BBI‟s, moet hier dringend overwogen worden welke situatie hier is gecreëerd als we voor 

ogen houden dat RF-EMV van draadloze communicatietechnologie mogelijk de 

veroorzakers zijn van neurodegeneratie en neurodegeneratieve ziekten zoals 

amyotrofische laterale sclerose (ALS) als gevolg van een verhoogde oxidatieve stress. Het 

niet in ogenschouw nemen van het reële risico dat RF-EMV van draadloze netwerken en 

apparatuur mogelijk aan de basis ligt van een dodelijke neurodegeneratieve ziekte zoals 

ALS, betekent dat patiënten die ondersteuning krijgen aangeboden van BCI-technologie, 

mogelijk sterven aan technologie die bedoeld is om hen te ondersteunen.  

 

882. Figuur 6.23 geeft een beeld van het framework van de NeuroTech-industrie13441345 en 

figuur 6.24 laat zien dat niet alleen Elon Musk en Facebook de BCI en BBI grootschallig 

willen gaan inzetten. Er blijkt momenteel een compleet nieuwe NeuroTech-industrie te 

worden opgebouwd die miljarden moet gaan opleveren.  

 

883. Bij de positieve impact van deze ontwikkeling noemt Schwab onder andere de 

klinische voordelen voor gehandicapten (gehandicapten kunnen nu prothetische 

ledematen of rolstoelen „met hun geest‟ besturen), neurofeedback (de mogelijkheid om 

hersenactiviteit in real time te monitoren inzetten om verslavingen te bestrijden, eetgedrag 

te reguleren en prestaties te verbeteren, van sport tot klaslokaal) en de mogelijkheid om 

grote hoeveelheden data over hersenactiviteit te verzamelen, te verwerken, op te slaan 

                                                           
1342 Liu X, Merritt J  (2020). Shaping the Future of the Internet of Bodies: New challenges of technology governance. World 
Economic Forum. Briefing Paper in collaboration with McGill University. 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_IoB_briefing_paper_2020.pdf. Pagina 7 – 8.  
1343 Burwell S, Sample M, Racine E (2017). Ethical aspects of brain computer interfaces: a scoping review. BMC Medical Ethics, 18; 
60 (2017). https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-017-0220-y. Pagina 1 - 2.  Vertaling: Google 
Translate.  
1344https://www.worldhealth.net/news/global-neurotech-industry-landscape-overview-2020/.  
1345http://news.neurotech.com/reports/Neurotech-Landscape-Overview-OnePager.pdf. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_IoB_briefing_paper_2020.pdf
https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-017-0220-y
https://www.worldhealth.net/news/global-neurotech-industry-landscape-overview-2020/
http://news.neurotech.com/reports/Neurotech-Landscape-Overview-OnePager.pdf
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ente vergelijken (om de diagnose en de behandeling van hersenaandoeningen en 

problemen die met de geestelijke gezondheid verband houden efficiënter te maken). 1346 

Maar de vraag is gerechtvaardigd, als al decennialang gemeldde ernstige 

gezondheidsrisico‟s van RF-EMV van draadloze netwerken en apparatuur worden 

genegeerd alsof ze niet bestaan, of de run op persoonlijke data uit de menselijke geest niet 

(ook) een ander doel dient.  

 

 

 
 

Figuur 6.23. NeuroTech Industrie-kader 1347 

 

 

884. Wetenschappers als Daniel Dennett1348 en Stanislas Dahoene1349 gaan er vanuit dat we 

alles te weten kunnen komen door alleen maar de elektrische activiteit van de hersenen te 

bestuderen (en dat is ook wat er volop staat te gebeuren, met of zonder onze 

toestemming). Of bewustzijn bestaat is dan niet relevant. Volgens de Israëlische historicus 

en filosoof Yuval Noah Harari is het buiten beschouwing laten van bewustzijn als een 

reëel fenomeen echter problematisch. 

 

„Wetenschappers kunnen “geest”, “bewustzijn” en “subjectief gevoel” dus zonder enig risico uit hun 

vocabulaire en hun artikelen bannen. Maar zoals we zullen zien, is het hele bouwwerk van moderne 

politiek en ethiek opgebouwd rond subjectieve gevoelen en er zijn maar weinig ethische dilemma‟s die 

opgelost kunnen worden door zuiver en alleen naar de hersenactiviteit te kijken. Wat is er bijvoorbeeld 

mis met marteling en verkrachting? Vanuit zuiver neurologisch perspectief vinden er bepaalde 

biochemische reacties plaats in de hersenen van iemand die wordt gemarteld of verkracht, en gaan er  

                                                           
1346 Schwab K (2016).  The Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum. Pagina 156.  
Vertaling: DeepL Translate. https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0005/3385454/Schwab-
The_Fourth_Industrial_Revolution_Klaus_S.pdf. 
1347Ibidem.  
1348https://nl.wikipedia.org/wiki/Daniel_Dennett.  
1349https://nl.wikipedia.org/wiki/Stanislas_Dehaene. 

https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0005/3385454/Schwab-The_Fourth_Industrial_Revolution_Klaus_S.pdf
https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0005/3385454/Schwab-The_Fourth_Industrial_Revolution_Klaus_S.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Daniel_Dennett
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stanislas_Dehaene
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Figuur 6.24. Een overzicht van de NeuroTech-Industrie, een nieuwe miljardenindustrie  

met ons brein als inzet.1350 
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verschillende elektrische signalen van één klompje neuronen naar een ander. Wat is daar nu mis mee?  

De meeste moderne mensen hebben ethische bezwaren tegen marteling en verkrachting vanwege de 

subjectieve gevoelens die erbij komen kijken. Als een wetenschapper wil beweren dat subjectieve 

gevoelens irrelevant zijn, wordt het nog een hele kluif om uit te leggen waarom marteling of 

verkrachting verkeerd is zonder te verwijzen naar subjectieve gevoelens.‟1351 

 

885. In zijn wereldwijde bestseller „Homo Deus. Een kleine geschiedenis van de toekomst‟ (2017) 

waarschuwt Harari voor de voor veel mensen nog verborgen agenda van 

technohumanisten en de „extreem complexe en gevaarlijke onderneming‟1352 van hun doel om 

„de menselijke geest te upgraden‟. 

 

„Het praktische vermogen om de geest om te bouwen, ons gebrek aan kennis vanhet psychische 

spectrum en de beperkte behoeften van overheden, legers en bedrijven, leveren een problematisch 

recept op. Voor je het weet upgraden we met veel succes ons lichaam en onze hersenen, maar raken we 

onderweg onze geest kwijt. Het technohumanisme zou er zelfs wel eens toe kunnen leiden dat mensen 

gedowngraded worden. En het systeem zou wel eens een voorkeur kunnen hebben voor 

gedowngradede mensen, niet vanwege hun supermenselijke talenten, maar omdat het ze ontbreekt aan 

een paar storende menselijke eigenschappen die het systeem hinderen en vertragen. Zoals elke boer je 

kan vertellen is het meestal de slimste geit in de kudde die de meeste last veroorzaakt en daarom zijn de 

geestelijke vermogens van dieren in de loop van de agrarische revolutie ook gedowngraded. De tweede 

cognitieve revolutie die de technohumanisten voor zich zien, zou met ons wel eens hetzelfde kunnen 

doen en menselijke radertjes kunnen opleveren die effectiever dan ooit communiceren en gegevens 

verwerken, maar die nauwelijks nog ergens aandacht voor kunnen opbrengen en nauwelijks nog 

kunnen dromen en twijfelen. Miljoenen jaren lang zijn we verbeterde chimpansees geweest. In de 

toekomst worden we misschien wel bovenmaatse mieren.‟1353 

 

886. Demetriades et al. (2016) zijn van mening dat het robotachtige iemand minder mens 

maakt en dat het gebruik van Brain-Computer Interfaces het „risico zou kunnen genereren om 

te verliezen wat ons menselijk maakt‟. 1354 1355 

 

„De brandende vraag rond het gebruik van Brain-Machine Interface (BMI)-apparaten is niet alleen of ze 

moeten worden gebruikt, maar ook hoe breed ze moeten worden gebruikt, vooral met het oog op 

enkele ethische implicaties die zich voordoen met betrekking tot de sociale en juridische aspecten van 

het menselijk leven. Naarmate de technologie vordert, kan het worden gebruikt om de kwaliteit van 

leven te beïnvloeden. Aangezien de effecten van BMI's zowel positief als negatief kunnen zijn, is het 

absoluut noodzakelijk om de kwestie van de ethiek die hen omringt aan te pakken. Dit artikel 

presenteert de manieren waarop BMI's kunnen worden gebruikt en richt zich op de ethische zorgen 

waaraan de neurowetenschap dus wordt blootgesteld. Het aangevoerde argument ondersteunt het gebruik 

van BMI's uitsluitend voor medische behandeling en nodigt uit tot een juridische kadering hiervan.‟1356 

 

887. Argumenten als van Demetriades et al. om Brain-Machine Interfaces uitsluitend voor 

medische behandeling te gebruiken, zijn door de politiek niet opgepakt en worden door 

                                                                                                                                                                        
1350http://news.neurotech.com/reports/Neurotech-Landscape-Overview-OnePager.pdf.  
1351 Yuval Noah Harari (2017). Homo Deus. Een kleine geschiedenis van de toekomst. Amsterdam / Antwerpen: Thomas Rap 
Uitgevers. Pagina 127 – 128.  
1352 Yuval Noah Harari (2017). Homo Deus. Een kleine geschiedenis van de toekomst. Uitgeverij Thomas Rap, pagina 364. 
1353 Ibidem, pagina 374.  
1354 Burwell, pagina 16.  
1355 Demetriades AK, Demetriades CK, Ashkan K (2016). Brain-machine interface: The challenge of neuroethics. The Surgeon. 
Volume 8, Issue 5, October 2010, pages 267 – 269. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1479666X10001502?via%3Dihub.  
1356 Demetriades ibidem. 

http://news.neurotech.com/reports/Neurotech-Landscape-Overview-OnePager.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1479666X10001502?via%3Dihub
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de NeuroTech-industrie genegeerd. En zo ontstaat een situatie waarin mensen, terwijl 

juridische en ethische kaders volledig ontbreken, hun fysieke en geestelijke gezondheid in 

handen leggen van een NeuroTech-industrie, die hierover geen kennis heeften waarvan ook niet 

gevraagd wordt dat ze over die kennis beschikt. De veiligheidsclaim ICNIRP-limieten wordt al 

decennialang door de industrie gebruikt om nieuwe technologie te ontwikkelen, zonder 

zich ten aanzien van de risico‟s te verantwoorden. Op deze wijze zal 5G alle toelaatbare 

grenzen tussen mens en machine overschrijden, zonder dat we weten wat we doen. 

Burgers moeten voorgelicht worden over de enorme risico‟s die ze nemen, voordat hun 

lichaam en geest letterlijk in handen valt van een miljardenindustrie.  

 

888. Als 71 % van alle door de Commissie EMV beoordeelde studies een verband laat zien 

tussen een verhoogde oxidatieve stress en blootstelling aan RF-EMV, als verhoogde 

oxidatieve stress neurodegeneratieve ziektes kan veroorzaken, waaronder ALS, dan vormt 

niet de ziekte, maar de draadloze technologie, de Brain-Computer Interfaces (BCI‟s) 

ontwikkeld om de ALS-patiënt te ondersteunen, zijn doodvonnis. Deze situatie heeft 

alleen kunnen ontstaan door het negeren van early warners op het gebied van 

gezondheidsrisico‟s van draadloze netwerken en apparatuur.  

 

889. Dat de Commissie EMV van de Gezondheidsraad heeft nagelaten de gevaren van de 

snel opkomende NeuroTech-industrie te duiden, terwijl er grote onzekerheden zijn over 

de gezondheidsrisico‟s verbonden met veranderingen in de elektrische activiteit van de 

hersenen is in wetenschappelijk opzicht volkomen laakbaar. Het Internet of Bodies (IoB) 

kan uitsluitend vormkrijgen door dit soort laakbaar gedrag van instanties die zijn 

ingesteld om onze gezondheid te beschermen.  

 

890. Hier wordt voelbaar hoe groot de gevolgen kunnen zijn van het wegredeneren van 

ongunstige effecten tegen mogelijk gunstige effecten. Als we binnen de neurowetenschap 

spreken over een „mogelijk gunstig effect‟ is dat omdat overzicht ontbreekt. Nog niemand 

weet wat een korte termijn (schijnbaar) gunstig effect, door bijvoorbeeld een opwaartse 

regulatie van een van de frequentiebanden (bijvoorbeeld om de waakzaamheid te 

vergroten), heeft op het complete wel- en bewustzijn van de mens. Bovendien zijn de 

mogelijke risico‟s van een verhoogde oxidatieve stress in de hersenen door blootstelling 

aan RF-EMV, verstrekkend en van invloed op het gehele fysieke systeem.  

 

891. Het is bezien vanuit de gezondheidsrisico‟s van RF-EMV onbegrijpelijk dat de 

Commissie EMV van de Gezondheidsraad op geen enkele wijze de gevaren duidt van de 

NeuroTech-industrie, terwijl de neurowetenschap nog maar nauwelijks weet hoe de 

hersencellen samenwerken om de elektrische activiteit om te zetten in gedachten, acties en 

emoties en het menselijk bewustzijn bepaalt (of vise versa). Volgens Burwell en Racine 

(2017) is BCI een „experimentele behandeling‟ die „onrealistische verwachtingen van voordeel‟ kan 

wekken, is „de therapeutische levensvatbaarheid ervan niet bewezen‟1357 en is „de ontwikkeling van 

                                                           
1357 Burwell S, Sample M, Racine E (2017). Ethical aspects of brain computer interfaces: a scoping review. BMC Medical Ethics, 18; 
60 (2017). https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-017-0220-y, pagina 26.  

https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-017-0220-y
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BCI nog niet op een punt waarop neurale apparaten betrouwbaar kunnen worden gebruikt als 

therapie, entertainment of verbetering‟.1358 

 

892. Op het moment dat overheden aan de industrie de macht in handen geven om 

menselijkheid te ontmenselijken dan is aan morele, ethische en juridische vraagstukken 

voorbij gegaan. Maar de vraag of „cyborgisering‟  in moreel, ethisch en juridisch opzicht 

verantwoord is, hoeft niet gesteld te worden als we ervan doordrongen zijn dat eerst de 

vraag naar de gezondheidsrisico‟s van RF-EMV zoals gebruikt bij draadloze netwerken en 

apparatuur moet worden beantwoord.  

 

893. Ook de vraag of het op ethische en juridische gronden toegestaan is om zonder 

geïnformeerde toestemming veranderingen in de elektrische activiteit van de hersenen bij 

onwetende burgers te veroorzaken is niet beantwoord. Een vraag die gezien de 

waarschijnlijkheid van deze veranderingen („Samenhang waarschijnlijk‟) relevant is voor 

deze rechtszaak en mijn belang. Het is dringend noodzakelijk, niet alleen vanwege de 

gezondheidsrisico‟s waaraan burgers 24 / 7 worden blootgesteld, maar ook met het oog 

op zelfbeschikkingsrecht, dat lokale overheden weten wat ze faciliteren in het meewerken 

aan de opbouw van aan 5G-netwerk en dat burgers hun stem terugkrijgen als het gaat om 

de onderdompeling in een ongebreideld toenemende stralingsdichtheid van een 

technologie die steeds meer fysieke en geestelijke grenzen overschrijdt. 

 

894. In een interview met de Telegraaf zei professor Hans Kromhout, voorzitter van de 

Commissie EMV van de Gezondheidsraad: „Je moet de industrie niet zomaar zijn gang laten 

gaan‟.  

„Volgens Kromhout staat de beoordeling van 5G vanwege het economische belang haaks op de 

zorgvuldige manier waarop we omgaan met andere blootstellingen, zoals aan chemische stoffen, 

bestrijdingsmiddelen of medicijnen. “Daarvoor bestaat zeer strikte regelgeving”, onderstreept hij.”Maar 

voor 5G heb je een enkele norm, de ICNIRP-norm, die volledig gebaseerd is op opwarming. En er 

worden wat metingen gedaan in de buurt van 5G zenders, zoals je in het RIVM-rapport over 5G ziet. Er 

wordt echter geen blootstelling van individuen gemeten, geen toekomstscenario‟s van blootstelling 

doorgerekend en geen eventuele gezondheidsrisico‟s ingeschat. Dat moet anders. Je moet de industrie 

niet zomaar haar gang laten gaan. Weldoordachte afwegingen vooraf – zegeningen versus risico‟s – zijn 

ook in dit dossier noodzakelijk.”‟1359 

Het ironische is dat de Commissie EMV in haar adviesrapport „5G en gezondheid‟ zelf 

nergens „toekomstscenario‟s van blootstelling‟ doorrekent,maar met haar advies de industrie 

min of meer ruimbaan geeft. „Weldoordachte afwegingen vooraf over de risico‟s voor de 

gezondheid‟ zijn hier niet gemaakt. Ethische vragen over BCI‟s, BBI‟s, het „Internet of 

Bodies‟ (IoB) en de dreigende (of verlangde, afhankelijk van het perspectief) cyborgisering 

van de mens, waarbij de mens in een mens-machine hybride verandert, zouden niet 

gesteld hoeven worden, als niet aan de ethiek van (opgelegde) blootstellingsrisico‟s van 

                                                           
1358 Ibidem, pagina 5.  
1359 Telegraaf, 23 maart 2020. Wetenschap verdeeld over straling 5G. ‘Loopgravenoorlog’ over normen en veiligheid. 
https://www.telegraaf.nl/lifestyle/882391636/wetenschap-verdeeld-over-straling-5-g.  

https://www.telegraaf.nl/lifestyle/882391636/wetenschap-verdeeld-over-straling-5-g
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RF-EMV voorbij was gegaan. Een vierde industriële revolutie waarbinnen het menselijk 

brein in handen wordt gelegd van de industrie, is alleen mogelijk doordat vele ethische 

grenzen zijn overschreden.  

 

VI.IV.VI. OOK HIER INVLOEDEN VAN DE INDUSTRIE – STEM BURGERS DRINGEND 

NOODZAKELIJK 

895. Ook ten aanzien van het wetenschappelijk bewijs van invloed van RF-EMV op de 

elektrische activiteit in de hersenen, laat de invloed van de industrie zich gelden. In een 

meta-analyse van Marino en Currubba (2009) werd het volgende vastgesteld: 

 

„We analyseerden de rapporten waarin de elektrische activiteit van het menselijk brein werd vergeleken 

tussen de aanwezigheid en afwezigheid van radiofrequente en laagfrequente elektromagnetische 

velden (EMV‟s) van mobiele telefoons, of tussen pre- en post-blootstelling aan de EMV. (…) In het 

algemeen leek de twijfel over het bestaan van reproduceerbare EMV van mobiele telefoons op 

hersenactiviteit die door de rapporten werd gecreëerd, de kennisclaims van de mobiele 

telefoonindustrie te legitimeren. Het financierde echter, geheel of gedeeltelijk, tenminste 87 % van de 

rapporten. Uit een analyse van hun cogitieve kader, het algemeen gebruik van disclaimers, de 

afwezigheid van informatie over belangenconflicten en de donaties van de industrie aan het 

belangrijkste EMV-tijdschrift, concludeerden we dat de twijfel door de industrie werd veroorzaakt.  

 

De cruciale wetenschappelijke vraag van de pathofysiologie van EMV van mobiele telefoons, zoals weerspiegeld in 

metingen van elektrische hersenactiviteit is in wezen onbeantwoord en essentieel ongeadresseerd.‟1360 

 

896. In het feit dat „de cruciale wetenschappelijke vraag van de pathofysiologie van EMV‟ van 

mobiele telefoons en draadloze netwerken, zoals weerspiegeld is in de metingen van 

elektrische activiteit in de hersenen, „in wezen onbeantwoord en essentieel ongeadresseerd‟ is, 

brengt de Commissie EMV van de Gezondheidsraad geen enkele verandering. Sterker 

nog, in het gehele adviesrapport worden niet alleen nergens de onzekerheden verbonden 

met de potentiële en reële gezondheidsrisico‟s van deze effecten gearticuleerd, ook negeert 

de Commissie EMV de reële gevaren van de NeuroTech-industrie als het gaat om verlies 

van autonomie en zelfbeschikking als persoon, wat uiteraard nauw verbonden is met onze 

geestelijke gezondheid.  

 

897. Vragen die dringend beantwoord moeten worden zijn deze: Is het wettelijk toegestaan 

de menselijke geest te moduleren, zonder informed consent van degene die deze 

hersenmodulatie ondergaat of zelfs maar weet dat het gebeurt? En zonder dat bekend is 

wat op termijn de gevolgen zijn bij een continue blootstelling aan deze modulerende 

technologie? Op deze vragen lijkt me op basis van de Nederlandse Grondwet en de 

internationale verdragen rond mensenrechten maar één antwoord mogelijk en dat is: „Nee, 

dat is het niet.‟ 

 

                                                           
1360 Marino AA, Carrubba S (2009). The effects of mobile-phone electromagnetic fields on brain electrical activity: a critical 
analysis of the literature.Electromagn Biol Med. 2009; 28 (3): 250 – 74. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20001702/.  
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898. Omdat ik bij plaatsing van de zendmast 24/7 zal worden blootgesteld aan RF-EMV 

waarvan waarschijnlijk is dat ze veranderingen aanbrengen in de elektrische activiteit van 

de hersenen, is het vonnis van de bestuursrechter dat het, „alle argumenten, onder verwijzing 

naar wetenschappelijke literatuur, overziend, niet uitgesloten (is) dat ook bij een veldsterkte die 

lager is dan 1 V/m, en dus ook in het geval van eiseres, sprake is van verhoogde 

gezondheidsrisico‟s‟1361 volkomen gerechtvaardigd. Daarbij kan de conclusie van de 

rechtbank niet worden weersproken of weerlegd, dat de Gezondheidsraad „in haar laatste 

rapport in wezen bevestigt dat bij 5G nog niet duidelijk is welke gezondheidseffecten optreden en 

ook dat, hoe onwaarschijnlijk mogelijk ook, er verbanden bestaan tussen EMV‟s en bepaalde ziektes. 

De Gezondheidsraad wijst ook op de samenhang tussen blootstelling aan EMV‟s en bepaalde 

biologische processen.‟ Een deugelijke weerlegging van appellanten van deze uitspraak van 

de bestuursrechter ontbreekt volledig.  

 

899. De in de classificatie „Samenhang waarschijnlijk‟ ondergebrachte veranderingen van 

de elektrische activiteit in de hersenen, mag dan ook niet weggeredeneerd worden op 

grond van het argument dat niet duidelijk zou zijn of de effecten gunstig of ongunstig zijn. 

Alleen al het feit dat de effecten waarschijnlijk plaatsvinden en bij een continue 

blootstelling dus voortdurend, zonder dat sprake is van informed consent en zonder dat 

burgers zich hier zelfs maar bewust van zijn, vormt een flagrante schending van de fysieke 

integriteit.  

 

Tellen we bij het risico van de veranderingen van de elektrische activiteit in de hersenen 

de door de Gezondheidsraad in andere classificaties aangebrachte verhoogde risico‟s voor 

de hersenen, zoals die van effecten op de signaaloverdracht in de hersenen (61 % van de 

studies), van neurodegeneratie van het hersenweefsel (69 %), van effecten op de 

genexpressie in de hersenen (53 %), effecten op de bloed-hersenbarrière (24 %), effecten op 

de cognitie (37 %), effecten op gedrag (48 %) en effecten op de slaap (23 %) en we tellen 

daarbij op de risico‟s van een verhoogde oxidatieve stress, dan is het toelaten van een 

industrie die, zonder enig toezicht, neurotechnologie op de vrije markt brengt, je reinste 

Russische roulette. Om verdere schending van fysieke integriteit en mensenrechten een 

halt toe te kunnen roepen moeten burgers hierin onmiddellijk een stem (terug)krijgen.  

 

VI.V. CLASSIFICATIE „GEEN SAMENHANG GEVONDEN‟: COMMISSIE EMV ZIET 

SAMENHANG MET VERHOOGDE OXIDATIEVE STRESS OVER HET HOOFD 

900. De classificatie „Geen samenhang gevonden‟ wordt door de Gezondheidsraad als volgt 

omschreven: 

 

„De overgrote meerderheid van epidemiologische onderzoeken laat geen associatie zien en de overgrote 

meerderheid van experimentele onderzoeken bij mensen en proefdieren laat geen effect zien.‟1362 

 

                                                           
1361 ECLI:NL:RBGEL2020:6699. Rechtsoverweging 4.4.  
1362 Kernadvies 5G en gezondheid, pagina 20. Zie ook figuur 8 van dit verweerschrift. 
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901. In de classificatie „Geen samenhang gevonden‟ worden door de Gezondheidsraad 

naast gezondheidsklachten, waar ik onder VI.VI. apart op in zal gaan, ook gehoor1363, 

oogaandoeningen1364, problemen met het hart- en vaatstelsel en autonoom 

zenuwstelsel‟1365, het afweersysteem1366 en hormonen1367ondergebracht. Gaan we er echter 

vanuit dat een samenhang mogelijk is tussen blootstelling aan RF-EMV en een verhoogde 

oxidatieve stress, dan ligt het voor de hand om te onderzoeken of er een verband is tussen 

oxidatieve stress en deze in de wetenschappelijke literatuur met RF-EMV geassocieerde 

aandoeningen en ziekten, alvorens ze in de classificatie „Geen samenhang gevonden‟ 

onder te brengen. 

 

902. Zoals ik in het voorgaande heb laten zien ligt een verhoogde oxidatieve stress aan de 

basis van vele aandoeningen en ziekten, waarbij een opvallende overeenkomst is met 

aandoeningen en ziekten die geassocieerd worden met blootstelling aan RF-EMV. Dat de 

Commissie EMV van de Gezondheidsraad een aantal aandoeningen en ziekten die in de 

wetenschappelijke literatuur met RF-EMV in verband worden gebracht onderbrengt in de 

classificatie „Geen samenhang gevonden‟ is uitsluitend mogelijk doordat zij geen verband 

heeft gelegd met een verhoogde oxidatieve stress. Zoals ik zal laten zien kunnen alle door 

de Commissie EMV in de classificatie „Geen samenhang gevonden‟ ondergebrachte 

aandoeningen en ziekten echter op basis van een verhoogde oxidatieve stress 

(„Samenhang mogelijk‟) worden verklaard.  

 

VI.V.I. GEHOORPROBLEMEN EN OXIDATIEVE STRESS 

903. De Commissie EMV van de Gezondheidsraad meldt op basis van haar 

literatuuronderzoek geen samenhang te hebben gevonden tussen RF-EMV en 

gehoorverlies of tinnitus. Dit is een onjuiste vaststelling. In de studie van Hutter et al. 

(2010), waarin volgens de Commissie EMV „Geen verband‟ werd gevonden1368 lezen we: 

 

„De mechanismen die tinnitus veroorzaken worden niet volledig begrepen. Hoewel tinnitus kan 

worden geassocieerd met ziekten en aandoeningen van het oor, retrocochleaire1369 ziekten en vasculaire 

pathologieën, zijn er behalve deze aandoeningen weinig bekende risicofactoren voor tinnitus. Er is 

anekdotisch bewijs1370 voor een verband tussen het gebruik van mobiele telefoons en tinnitus, maar tot 

                                                           
1363Achtergronddocument advies 5G en gezondheid, pagina 21 – 24. Zie ook Kernadvies 5G en gezondheid, tabel 2 en 3, pagina 
22 – 23. 
1364 Ibidem, pagina 24 – 25.  
1365 Ibidem, pagina 25 – 28.  
1366 Ibidem, pagina 62 – 63.  
1367 Ibidem, pagina 63 – 64.  
1368 Ibidem, pagina 22.  
1369Cochleair: het gehoorverlies wordt veroorzaakt door een stoornis in het slakkenhuis. Meestal gaat het om defecte 
trilhaarcellen. Retrocochleair: de oorzaak ligt voorbij het slakkenhuis richting het centrale zenuwstelsel. Dit kan bijvoorbeeld 
door afwijkingen in of functionele stoornissen van de gehoorzenuw. 
1370Anekdotisch bewijs of n=1-onderzoek is een bewijs gebaseerd op een enkel opmerkelijk voorval. De anekdote moet in dat 
geval een fenomeen of karaktereigenschap verklaren. Vanwege de wet van de kleine aantallen wordt het gezien als een matige 
onderbouwing. https://nl.wikipedia.org/wiki/Anekdotisch_bewijs.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Anekdote
https://nl.wikipedia.org/wiki/Anekdotisch_bewijs
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nu toe zijn er geen systematische onderzoeken naar deze mogelijke associatie geweest. (…)‟1371 

 

904. Hoewel Hutter et al. bij aanvang van hun onderzoek geen bewijs lijken te verwachten, 

brengen de resultaten van het onderzoek hen tot andere conclusies.  

 

„De risicoschatting was significant verhoogd bij langdurig gebruik (≥4 jaar) van een mobiele telefoon 

(OR 1,95; BI 1,00 tot 3,80). Conclusies: het gebruik van mobiele telefoons moet in toekomstig onderzoek worden 

meegenomen als mogelijke risicofactor voor het ontwikkelen van tinnitus.‟1372 

 

905. Niet alleen brengt de Commissie EMV een studie als van Hutter et al. ten onrechte 

onder in de effect-categorie „Geen verband‟, ook laat ze na om het mogelijke verband 

tussen gehoorverlies en tinnitus en oxidatieve stress („Samenhang mogelijk‟) te 

onderzoeken. Zoals ik bij eerdere met blootstelling aan RF-EMV geassocieerde 

aandoeningen en ziekten kon vaststellen, blijkt ook hier sprake te zijn van een samenhang.  

 

906. In 2018 (Celik en Koyuncu) publiceerde de „Indian Journal of Otolaryngology1373 and Head 

& Neck Surgery‟ een uitgebreide studie over oxidatieve stress bij tinnituspatiënten.  

 

„Oxidatieve stress wordt beschouwd als een van de moleculaire veranderingen die de onderliggende 

oorzaken zijn van tinnitus. (…) De resultaten van deze studie laten zien dat in gevallen van tinnitus de 

oxidatieve stress en de disbalans tussen antioxidanten en enzymen significanter waren dan in de 

gezonde controlegroep.‟1374 

 

„Concluderend, onze studie toonde aan dat patiënten met tinnitus worden beïnvloed en blootgesteld 

aan krachtige oxidatieve stress. Het is absoluut noodzakelijk om de etiopathogenese van tinnitus en 

oxidatieve stress te begrijpen.‟1375 

 

907. In datzelfde jaar verscheen er een bundel wetenschappelijke artikelen onder de titel 

„Inflammatory Mechanisms in Mediating Hearing Loss‟ (Rumkumar en Rybak, eds.) met 

daarin een bijdrage van Jamesdaniel over „Oxidative Stress and Hearing Loss‟. Ook 

Jamesdaniel legt een onmiddellijk verband tussen oxidatieve stress en gehoorverlies.  

 

„Oxidatieve stress wordt beschouwd als een centrale factor bij verworden gehoorverlies.‟1376 

 

908. Osińska et al. (2018) bevestigen zowel gehoorverlies als tinnitus door oxidatieve 

schade.  

 

„Het gebrek aan evenwicht tussen ROS en antioxidanten leidt tot vele pathologische stoornissen in het 

                                                           
1371 Hutter HP, Moshammer H, Wallner P, Cartellieri M, Denk-Linnert DM, Katzinger M, et al. (2010). Tinnitus and mobile phone 
use.Occup Environ Med 2010; 67(12): 804-808. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20573849/. Vertaling citaat: Google Translate.  
1372 Hutter HP, Moshammer H, Wallner P, Cartellieri M, Denk-Linnert DM, Katzinger M, et al.. Tinnitus and mobile phone use. 
Occup Environ Med 2010; 67(12): 804-808. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20573849/. Vertaling citaat: Google Translate. .  
1373 Otolaryngology: Synoniem voor otolaryngologist is kno-arts (keel-neus en oorarts). 
1374 Celik M en Koyuncu I (2018). A Comprehensive Study of Oxidative Stress in Tinnitus Patients.Indian J Otolaryngol Head Neck 
Surg. 2018 Dec; 70(4): 521–526. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6224822/. Samenvatting. Vertaling: Google 
Translate.  
1375 Ibidem, pagina 7. Vertaling: Google Translate.  
1376 Jamesdaniel S. (2018). Oxidative Stress and Hearing Loss. In: Ramkumar V, Rybak L (eds.)Inflammatory Mechanisms in 
Mediating Hearing Loss. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-92507-3_2. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20573849/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20573849/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6224822/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6224822/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6224822/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6224822/
https://doi.org/10.1007/978-3-319-92507-3_2
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menselijk lichaam. Als gevolg van de ontwikkeling van oxidatieve stress ontstaat schade aan het 

binnenoor. Dit leidt tot gehoorverlies en de aanwezigheid van het fenomeen tinnitus.‟1377 

 

909. 767.200 Nederlanders stonden in 2019 met de diagnose slechthorendheid geregistreerd 

bij de huisarts.1378 In totaal wordt het aantal doven en slechthorenden geschat op 1,5 

miljoen.1379 Uitgaande van 17,28 miljoen Nederlanders in 2019, betekent dit dat zo‟n  8,7 % 

van de Nederlandse bevolking om uiteenlopende redenen gehoorschade heeft opgelopen. 

Het aantal mensen dat (met of zonder gehoorverlies) lijdt aan tinnitus wordt geschat op 1 

miljoen (5,8 %). Tinnitus, waarbij mensen een terugkerend of voortdurend 

„fantoomgeluid‟ in hun binnenoor horen („tuut, piep, krrggg, fuut, bzzzz‟1380) kan mensen 

tot wanhoop drijven (ik spreek hier ook uit ervaring). Nog afgezien van alle andere 

aandoeningen en ziekten die door oxidatieve stress (kunnen) worden veroorzaakt, vormt 

ook tinnitus een enorme aanslag op het ervaren welbevinden.  

 

„Een ruis, brom, piep, fluit of klop die dag en nacht doorgaat. Daar kun je gek van worden, blijkt uit 

onderzoek. Naar schatting één miljoen Nederlanders heeft tinnitus, zo'n 25.000 daarvan ondervinden 

zoveel hinder, dat ze psychosociale problemen krijgen. Voor de 47-jarige Gaby Olthuis uit Nootdorp 

was de dagelijkse kwelling zo groot, dat ze tot euthanasie overging. Na dertien jaar tinnitus kon ze het 

niet langer verdragen om klem te zitten in haar hoofd. “Een marteling van binnenuit”, noemde ze de 

aandoening in een reportage.‟13811382 

 

910. De hiervoor aangehaalde woorden van Celik en Koyuncu herhalend, is het „absoluut 

noodzakelijk (is) om de etiopathogenese van tinnitus en oxidatieve stress te begrijpen‟. Zoals geldt 

voor alle overige met oxidatieve stress in verband gebrachte aandoeningen en ziekten, 

geldt ook hier dat, als er een verband wordt verondersteld of aangenomen tussen 

oxidatieve stress en gehoorverlies en tinnitus en er is een mogelijke samenhang 

vastgesteld tussen blootstelling aan RF-EMV en oxidatieve stress, dan is het noodzakelijk, 

zoals door Hutter et al. aangeven, om RF-EMV als een mogelijke risicofactor voor 

gehoorverlies en tinnitus te beschouwen. Al was het alleen maar om alle mogelijkheden te 

benutten om tragedies als van Gaby Olthuis te voorkomen.  

 

VI.V.II. OOGPROBLEMEN EN OXIDATIEVE STRESS 

911. De Commissie EMV van de Gezondheidsraad heeft 9 studies meegewogen in haar 

literatuuronderzoek naar een mogelijke samenhang tussen oogaandoeningen (zoals 

oogontsteking, staar, glaucoom, scheelzien, slechtsziendheid en blindheid) en RF-EMV. 

Over een studie van Eker et al. (2018) schrijft ze dat  „in weefsels in het oog een verhoogde 

                                                           
1377Osioska KP, Kaźmierczak H, Marzec M, Kupczyk D, Bilski R,Mikołajewska E, Mikołajewski D, Augustyosk B (2018). Assessment 
of State of the Natural Antioxidant Barrier of a Body in Patients Complaining about the Presence of Tinnitus. Oxidative Medicine 
and Cellular Longevity. Volume 2018 |Article ID 1439575. https://www.hindawi.com/journals/omcl/2018/1439575/.  
1378https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/gehoorstoornissen/cijfers-context/huidige-situatie#node-prevalentie-
slechthorendheid-huisartsenpraktijk.  
1379https://nos.nl/artikel/2306256-doven-en-slechthorenden-minder-gezond-door-gebrekkige-medische-communicatie.  
1380 Algemeen Dagblad, 25 april 2017. https://nsg.nl/file/385/. 
1381 Ibidem. 
1382 Algemeen Dagblad, 19 januari 2015. https://www.ad.nl/gezond/euthanasiekliniek-op-vingers-getikt-na-dood-om-
oorsuizen~ae6fb0cf/.  

https://www.hindawi.com/journals/omcl/2018/1439575/
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/gehoorstoornissen/cijfers-context/huidige-situatie#node-prevalentie-slechthorendheid-huisartsenpraktijk
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/gehoorstoornissen/cijfers-context/huidige-situatie#node-prevalentie-slechthorendheid-huisartsenpraktijk
https://nos.nl/artikel/2306256-doven-en-slechthorenden-minder-gezond-door-gebrekkige-medische-communicatie
https://nsg.nl/file/385/
https://www.ad.nl/gezond/euthanasiekliniek-op-vingers-getikt-na-dood-om-oorsuizen~ae6fb0cf/
https://www.ad.nl/gezond/euthanasiekliniek-op-vingers-getikt-na-dood-om-oorsuizen~ae6fb0cf/
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expressie (is) gevonden van twee genen die betrokken zijn bij geprogrammeerde celdood, maar het is 

niet bekend wat dit betekent voor schade aan het oog‟.1383 Hoewel de commissie de studie 

onderbrengt in de effectcategorie: „Ongunstig effect / hoger risico‟1384, zaait ze met de 

opmerking „maar het is niet bekend wat dit betekent voor schade aan het oog„ twijfel over de 

gevonden risico‟s. Dit terwijl de onderzoekers zelf er vanuit gaan dat RF-EMV DNA-

schade en oxidatieve stress kunnen veroorzaken in de menselijke lensepitheelcellen1385. De 

conclusies uit het onderzoek van Eker et al. zijn dat „RF-EMV cellulaire schade in oculaire 

cellen‟ kunnen veroorzaken.1386 

 

912. Opgemerkt zij dat, met uitzondering van de studie van Eker et al. uit 2018 – een studie 

die dus duidelijk potentiële schade aantoont – alle op dit gebied door de Commissie EMV 

beoordeelde studies meer dan 11 (tot 17 jaar) jaar oud zijn. Daarmee geeft zij uiteraard 

geen beeld van de laatste stand van de wetenschap. Echter, zelfs op basis van minder 

recente wetenschappelijk informatie, had zij een verband kunnen vaststellen tussen 

oxidatieve stress, oogproblemen en de pathogenese van verschillende oogziekten.  

 

913. Glaucoom bijvoorbeeld, een beschadiging aan de oogzenuw, waardoor geleidelijk 

verlies ontstaat van het gezichtsveld, kan worden verklaard op basis van een verhoogde 

oxidatieve stress. Volgens Saccà et al. (2006) was er bij publicatie van hun onderzoek, 

inmiddels vijftien jaar geleden, al veel bewijs dat ROS een pathogene rol spelen bij het 

ontstaan van glaucoomachtige ogen.  

 

„Oxidatieve vrije radicalen en reactieve zuurstofsoorten (ROS) kunnen de cellulariteit van het 

menselijke trabeculaire netwerk (HTM)1387 beïnvloeden. (…) Over het algemeen ondersteunen deze 

bevindingen de hypothese dat oxidatieve schade een belangrijke stap is in de pathogenese van primair 

openhoekglaucoom en een relevant doelwit kan zijn voor zowel preventie als therapie.‟1388 

 

914. In een eerdere review van deels dezelfde onderzoekers (Izotti et al., 2006) werd al een 

verband gelegd tussen oxidatieve stress en primaire open kamerhoekglaucoom 

(POAG)1389, „de belangrijkste oorzaak van onomkeerbare blindheid wereldwijd‟.1390 

                                                           
1383 Achtergronddocument 5G en gezondheid, pagina 24.  
1384 Ibidem. 
1385‘De cellen van het lensepitheel dienen ook als voorlopers voor nieuwe lensvezels. Het legt constant vezels vast in het embryo, 
de foetus, de zuigeling en de volwassene en blijft vezels afleggen voor levenslange groei.’https://www.imaios.com/en/e-
Anatomy/Anatomical-Parts/lens-epithelium.  
1386 Eker ED, Arslan B, Yildirim M, Akar A, Aras N. The effect of exposure to 1800 MHz radiofrequency radiation on epidermal 
growth factor, caspase-3, Hsp27 and p38MAPK gene expressions in the rat eye. Bratisl Lek Listy 2018; 119(9): 588-592. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30226071/. Vertaling citaat: Google Translate.  
1387HTM: Het trabeculair netwerk ofwel trabeculum is een onderdeel van het oog. Het ligt in de hoek tussen de iris en het 
hoornvlies en zorgt ervoor dat het kamervocht weg kan vloeien. Het netwerk functioneert als een soort van zeef, waardoor het 
vocht een weerstand ondervindt. Hierdoor wordt de oogdruk opgebouwd. 
1388Saccà SC,  Izotti A,  Rossi P, Traverso C (2007).Glaucomatous outflow pathway and oxidative stress. Experimental Eye 
Research. Volume 84, Issue 3, March 2007, Pages 389-
399.https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014483506004155.  
1389 POAG: primary open angle glaucoma. Primaire open kamerhoekglaucoom. Het Open kamerhoekglaucoom is de meest 
voorkomende vorm van glaucoom, gekenmerkt door 1) een hoge oogdruk, 2) een afwijkende oogzenuw en 3) een afwijkend 
gezichtsveld. Open kamerhoekglaucoom zonder een andere oogziekte wordt primair genoemd.  
1390 Izzotti A, Saccá S.C., Bagnis A. (2006). The role of oxidative stress in glaucoma. Mutation Research/Fundamental and 
Molecular Mechanisms of Mutagenesis. April 2006. https://www.researchgate.net/profile/Sergio-Sacca-

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/reactive-oxygen-species
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/open-angle-glaucoma
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/open-angle-glaucoma
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/open-angle-glaucoma
https://www.imaios.com/en/e-Anatomy/Anatomical-Parts/lens-epithelium
https://www.imaios.com/en/e-Anatomy/Anatomical-Parts/lens-epithelium
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30226071/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014483506004155#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014483506004155#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014483506004155#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014483506004155#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014483506004155#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00144835/84/3
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014483506004155
https://www.researchgate.net/profile/Sergio-Sacca-2/publication/7359547_The_role_of_oxidative_stress_in_glaucoma/links/5a491b5aa6fdcce1971ea2ca/The-role-of-oxidative-stress-in-glaucoma.pdf/
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„Oxidatieve DNA schade van glaucoom patiënten is significant verhoogd in het oculaire epitheel dat de 

afvoer van oogvocht regelt, nl. het trabeculaire meshwork (TM)1391, in vergelijking met controles. (…) 

Oxidatieve stress, die niet alleen in het TM voorkomt maar ook in de netvliescellen, lijkt betrokken bij 

de neuronale celdood van de oogzenuw bij POAG1392.‟1393 
 

915. Ook een op het eerste gezicht minder ernstige oogaandoening, zoals droge ogen, die 

overigens behoorlijke schade kan veroorzaken, kan op basis van oxidatieve stress worden 

verklaard. In 2008 schrijven Wakamatsa et al.: 

 

„Onlangs heeft een toegenomen bewustzijn van schade door oxidatieve stress en de relatie met 

oogoppervlakziekten onderzoekers ertoe aangezet om mogelijke mechanismen in de ontwikkeling van 

droge ogen te ontdekken. Deze review richt zich op de evaluatie van de invloed van oxidatieve stress 

op oogziekten, waarbij de nadruk wordt gelegd op de relatie met de pathogenese van droge ogen.‟1394 

 

916. Het probleem van droge ogen variëert van milde, voorbijgaande irritatie tot 

aanhoudende droogheid, branderig gevoel, jeuk, roodheid, pijn, oculaire vermoeidheid en 

gezichtsstoornissen.1395 Volgens de website van oogartsen.nl blijft de oorzaak van een 

droog oog vaak onbekend.1396 Een mogelijke oorzaak van deze klachten zou echter dus 

gevonden kunnen worden in een verhoogde oxidatieve stress door blootstelling aan RF-

EMV.  

 

917. Kruk et al. (2015) rapporteren over de betrokkenheid van oxidatieve stress bij zowel 

oogziekten bij kanker als bij niet-kankerachtige oogziekten.  

 

„Er zijn steeds meer aanwijzingen dat aanhoudende OS1397 bijdraagt aan de ontwikkeling van veel 

oogziekten. (…) Dit artikel vat de huidige stand van kennis samen over de betrokkenheid van OS bij de 

etiologie van niet-kankerachtige oogziekten (droge-ogen-syndroom; cornea-1398 en conjunctieve1399 

ziekten; staar1400; glaucoom1401; leeftijdsgebonden maculaire  

degeneratie1402; retinitis pigmentosa1403; diabetische retinopathie1404, auto-immuun- en inflammatoire 

uveïtis1405) en oogziekten bij kanker (melanoom1406; retinoblastoom1407; lymfoom1408).‟1409 

                                                                                                                                                                        
2/publication/7359547_The_role_of_oxidative_stress_in_glaucoma/links/5a491b5aa6fdcce1971ea2ca/The-role-of-oxidative-
stress-in-glaucoma.pdf/.  
1391 TM (Trabeculaire meshwork) ofwel het ‘trabeculaire netwerk’ is de hoek van de voorste oogkamer, namelijk het deel van het 
oog dat zich tussen het hoornvlies en de iris bevindt. https://en.opentran.net/english-dutch/trabecular+meshwork.html.  
1392 POAG: Primary open angle glaucoma. Primaire open kamerhoekglaucoom.  
13931393 Izzotti A, Saccá S.C., Bagnis A. (2006). The role of oxidative stress in glaucoma. Mutation Research/Fundamental and 
Molecular Mechanisms of Mutagenesis. April 2006. https://www.researchgate.net/profile/Sergio-Sacca-
2/publication/7359547_The_role_of_oxidative_stress_in_glaucoma/links/5a491b5aa6fdcce1971ea2ca/The-role-of-oxidative-
stress-in-glaucoma.pdf/. Vertaling: DeepL Translate. 
1394 Wakamatsu TH, Dogru M, Tsubota K (2008). Tearful relations: oxidative stress, inflammation and eye diseases.Arq Bras 
Oftalmol. Nov - Dec 2008 ; 71 (6 Suppl): 72 - 9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19274416/. Vertaling: Google Translate.  
1395https://www.oogvereniging.nl/oogaandoeningen/.  
1396https://www.oogartsen.nl/overige-oogziekten/droge-ogen/.  
1397 OS: Oxidatieve Stress.  
1398 Cornea: Hoornvlies. 
1399Conjunctivitis is een veelvoorkomende aandoening die roodheid en ontsteking veroorzaakt van de dunne laag weefsel die de 
voorkant van het oog bedekt (de conjunctiva). Mensen verwijzen vaak naar conjunctivitis als rode ogen. 
1400 Vertroebeling ooglens.  
1401 Beschadiging oogzenuw met verlies gezichtsveld.  
1402Maculadegeneratie is een ingrijpende oogziekte waarbij het gezichtsvermogen steeds verder achteruitgaat. Dit komt doordat 
de kwaliteit van de macula, ook wel gele vlek genoemd, afneemt. 
1403Retinitis pigmentosa is de verzamelnaam voor een grote groep erfelijke ziekten aan het netvlies. Het is een ernstige 
oogziekte. Bij retinitis pigmentosa gaan de lichtgevoelige cellen in het netvlies, de staafjes en de kegeltjes, in kwaliteit achteruit. 

https://en.opentran.net/english-dutch/trabecular+meshwork.html
https://www.researchgate.net/profile/Sergio-Sacca-2/publication/7359547_The_role_of_oxidative_stress_in_glaucoma/links/5a491b5aa6fdcce1971ea2ca/The-role-of-oxidative-stress-in-glaucoma.pdf/
https://www.researchgate.net/profile/Sergio-Sacca-2/publication/7359547_The_role_of_oxidative_stress_in_glaucoma/links/5a491b5aa6fdcce1971ea2ca/The-role-of-oxidative-stress-in-glaucoma.pdf/
https://www.researchgate.net/profile/Sergio-Sacca-2/publication/7359547_The_role_of_oxidative_stress_in_glaucoma/links/5a491b5aa6fdcce1971ea2ca/The-role-of-oxidative-stress-in-glaucoma.pdf/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19274416/
https://www.oogvereniging.nl/oogaandoeningen/
https://www.oogartsen.nl/overige-oogziekten/droge-ogen/
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918. Door de tijd heen worden de conclusies van een causaal verband tussen oxidatieve 

stress en schade aan het oog steeds uitgesprokener. In Madusa et al. (2017) lezen we: 

 

„Oxidatieve stress speelt een cruciale rol bij de ontwikkeling en versnelling van retinale aandoeningen, 

waaronder leeftijdsgebonden maculaire degeneratie (AMD), glaucoom, diabetische retinopathie (DR)1410 

en retinale veneuze occlusie (RVO)1411. Een overmatige hoeveelheid reactieve zuurstofspecies (ROS) kan 

leiden tot functionele en morfologische stoornissen in retinaal pigmentepitheel (RPE)1412, 

endotheelcellen1413 en retinale ganglioncellen (RGC's)1414,‟1415 
 

919. Ook in een review van Dogru et al. (2018) wordt een causaal verband tussen 

oxidatieve stress en schade aan het oogoppervlak als aangetoond beschouwd en wordt de 

betrokkenheid van oxidatieve stress bij het ontstaan van verschillende oogziekten 

vastgesteld.  

 

„Het is aanvaard dat overexpressie van ROS kan worden geïnduceerd in het oogoppervlak (…). Recente 

studies hebben aangetoond dat oxidatieve stress het oogoppervlak beschadigt en een belangrijke rol 

speelt in het mechanisme van droge ogen.‟1416 

 

„In de oogheelkunde is oxidatieve stress betrokken bij de pathogenese van verschillende oogziekten, 

zoals seniele cataract1417, leeftijdsgebonden maculaire degeneratie1418, uveïtis1419, prematuren 

                                                                                                                                                                        
1404Suikerziekte (diabetes mellitus) kan beschadigingen aan het netvlies veroorzaken. Dit kan gebeuren zonder dat in eerste 
instantie het zien wordt aangetast. Deze beschadigingen noemen we diabetische retinopathie.  
1405Het basiskenmerk van uveitis is de aanwezigheid van ontstekingscellen in het oog. Uveitis kan optreden in alle onderdelen 
van de uvea van het oog. Ook ontstekingen van de sclera (scleritis) en het oppervlakkige bindweefsel (episcleritis) worden door 
de oogarts behandeld, al horen zij formeel niet bij uveitis. 
1406Een melanoom is een agressieve vorm van huidkanker. Het kan overal ontstaan en kan zich soms snel verspreiden naar 
andere delen van het lichaam.  
1407Retinoblastoom is een zeldzame vorm van kanker in het netvlies van het oog die meestal bij kinderen onder de vijf jaar 
voorkomt. 
1408Lymfoom betekent gezwel van het lymfestelsel. Een lymfoom is een vorm van kanker.  
1409 Kruk J et al. (2015). The Role Oxidative Stress in the Pathogenesis of Eye Diseases: Current State and Dual Role of Physical 
Activity.Mini Rev Med Chem. 2015;16(3):241-57. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26586128/.  
1410Afwijkingen aan het netvlies bij mensen met diabetes mellitus.  
1411Een afsluiting van een ader in het oog noemen we een veneuze occlusie. Het netvlies wordt dan minder doorbloed en 
afvalstoffen worden niet goed meer afgevoerd. Een deel van het netvlies krijgt dan geen zuurstof meer en raakt beschadigd. 
1412Het retinaal pigmentepitheelis de laag in het netvlies van het oog die verbonden is met de neurosensorische retina. Het is een 
enkelcellige laag die zeer gepigmenteerd is, vandaar de naam. 
1413De endotheelcellen pompen het water uit het hoornvlies zodat het hoornvlies dun en transparant blijft. 
1414Een retinale ganglioncel is een speciaal type zenuwcel dat zich in de binnenste laag van het netvlies bevindt. Deze cellen 
ontvangen informatie van de staafjes en kegeltjes in de buitenste laag van het netvlies. Ze bewerken deze informatie en geven 
signalen door aan de hersenen. 
1415 Madusa T, Shimazawa M, Hara H (2017). Retinal Diseases Associated with Oxidative Stress and the Effect of Free Radical 
Scavenger (Edaravone). Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2017: 9208489. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5286467/. Vertaling: Google Translate. Samenvatting.  
1416 Dogru M, Kojima T, Simsek C, Tsubota K. (2018). Potential role of oxidative stress in ocular surface inflammation and dry eye 
disease. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2018;59:DES163– DES168.Abstract. Vertaling citaat: DeepL Translate. 
https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2717228. 
1417Bij cataract (staar) wordt de ooglens troebel. Hierdoor kan het licht het netvlies niet meer goed bereiken en gaan we waziger 
zien. 
1418Maculadegeneratie is een ingrijpende oogziekte waarbij het gezichtsvermogen steeds verder achteruitgaat. Dit komt doordat 
de kwaliteit van de macula, ook wel gele vlek genoemd, afneemt. 
1419De betekenis van uveïtis is letterlijk ontsteking van de uvea van het oog. De uvea bestaat uit de iris en het vaatvlies. De iris ligt 
aan de voorzijde van het oog en geeft onze ogen kleur. Het vaatvlies is een netwerk van bloedvaatjes dat achterin het oog ligt 
tussen het netvlies en de harde oogrok. Vaak raken bij een uveitis ook het netvlies en de harde oogrok zelf ontstoken. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26586128/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5286467/
https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2717228
https://oogfonds.nl/alles-over-ogen/anatomie-van-het-oog/iris
https://oogfonds.nl/alles-over-ogen/anatomie-van-het-oog/netvlies
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retinopathie1420, keratitis1421 en oogontsteking. Er is aangenomen dat geoxideerde eiwitniveaus worden 

verhoogd in overeenstemming met de verhoogde ontstekingsactiviteit tijdens deze ziekten.‟1422 

 

920. Een belangrijk onderzoek dat niet had mogen ontbreken in het rapport van de 

Gezondheidsraad, juist vanwege enerzijds het aangetoonde verband tussen oxidatieve 

stress en schade aan de ogen en anderzijds de mogelijke samenhang met blootstelling aan 

RF-EMV en oxidatieve stress, vinden we in Choi et al. uit 2018. In deze studie wordt een 

onmiddellijk verband gelegd tussen oxidatieve stress en de invloeden van smartphone-

gebruik op de status van de traanfilm op het oogoppervlak. Het onderzoek had tot doel 

om de invloeden van smartphonegebruik op oogsymptomen, status van de traanfilm en 

oxidatieve stress-indices in de tranen en op het oogoppervlak te onderzoeken. In de 

samenvatting van de studie lezen we:  

 

„Scores van OSDI1423, VAS1424, vermoeidheid, branderig gevoel en droogheid vertoonden significante 

stijgingen na 1 en 4 uur smartphonegebruik in vergelijking met die bij baseline (allemaal P <0,05). De 

smartphonegroep vertoonde hogere OSDI-, vermoeidheids-, verbranding- en droogheidsscores dan de 

controlegroep na 4 uur. Gebruik van smartphones vertoonde een significant verminderde FBUT1425 en 

NIKBUT1426 na 4 uur dan die bij baseline (P <0,01). In de smartphonegroep nam de concentratie van 

HEL1427 significant toe na 4 uur vergeleken met die bij baseline en 1 uur (P <0,01). Beide groepen 

vertoonden een verhoogde ROS met een hogere waarde in de smartphonegroep versus de 

controlegroep na 4 uur (P <0,01).‟1428 

 

921. In hun conclusies schrijven de onderzoekers: 

 

„Smartphonegebruik kan niet alleen subjectieve symptoomindices zoals de OSDI, VAS en CVS 

verergeren, maar ook traanfilminstabiliteit en oxidatieve stressindices in de tranen en op het 

oogoppervlak veroorzaken.‟1429 

 

922. Gezien het bovenstaande is de conclusie van de Commissie EMV van de 

Gezondheidsraad dat er „Geen samenhang gevonden‟ is of gevonden kan worden tussen 

schade aan de ogen en blootstelling aan RF-EMV onjuist. Niet alleen leggen Choi et al. 

(2018) een onmiddellijk verband tussen smartphone-gebruik en schadelijke effecten voor 

het oog, ook is een causaal verband tussen een verhoogde oxidatieve stress en 

verschillende oogziekten wetenschappelijk aangetoond. Aangezien oxidatieve stress 

                                                           
1420Prematuren retinopathie(of retinopathy of prematurity, ROP), is een netvliesafwijking die voorkomt bij te vroeg geboren 
baby's. Bij prematuren retinopathie (ROP) ontstaan vooral aan de rand van het netvlies afwijkende bloedvaatjes. 
1421Keratitis of hoornvliesontsteking is een verzamelnaam voor een aantal oogaandoeningen waarbij het hoornvlies door 
verschillende oorzaken ontstoken is geraakt. 
1422 Dogru M, Kojuma T, Simsek C, Tsubota K. (2018). Potential Role of Oxidative Stress in Ocular Surface Inflammation and Dry 
Eyes Disease. Investigative ophthalmology & Visual Science. Volume 49, issue 14. November 2018. Fulltext: 
https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2717228. Zie ook: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30481822/.  
1423 OSDI (Ocular Surface Disease Index): Oculaire oppervlakteziekte-index.  
1424 VAS: Visuele Analoge Schaal.  
1425 FBUT: Fluoresceïnefilm break-up time. De tijd tussen de laatste knipperbeweging en het openbreken van de traanfilm. Geeft 
een idee over de kwaliteit van de traanfilm. 
1426 NIKBUT: Niet-invasieve keratograaf break up time. Meet de stabiliteit van het de traanfilm.  
1427 HEL: hexanoyl-lysine, een oxidative stress biomarker.  
1428 Choi JH, Li Y, Kim SH, Jin R, Kim YH, Choi W, You IC, Yoon KC (2018). 
The influence of smartphone use on the status of the tear film and ocular surface.PLoS One.  2018 Oct 31;13(10):e0206541. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30379901/. Vertaling: Google Translate.  
1429 Ibidem.  

https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2717228
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30481822/
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ondergebracht is in de clasificatie „Samenhang mogelijk‟ dient ook een mogelijke 

samenhang tussen oogproblemen en –schade en blootstelling aan RF-EMV te worden 

aangenomen. 

 

VI.V.III. HART EN BLOEDVATEN, AUTONOOM ZENUWSTELSEL EN OXIDATIEVE STRESS 

923. Ook verschillende aandoeningen van het hart- en vaatstelsel en het autonome 

zenuwstelsel, door de Gezondheidsraad eveneens ondergebracht in de classificatie „Geen 

samenhang gevonden‟, kunnen op grond van een verhoogde oxidatieve stress worden 

verklaard. In juli 2017 werd er door het Amerikaanse JACC (Journal of the American 

College of Cardiology) een „Focus Seminar‟1430 1431 gehouden getiteld „Oxidative stress and 

Cardio-vascular Disease‟, wat impliceert dat er voldoende associaties zijn gevonden van een 

samenhang tussen hart- en vaatziekten en oxidatieve stress om een seminar te 

organiseren. In hun bijdrage aan het seminar schrijven Münzel et al. (2017)1432 over de 

pathofysiologische rol van oxidatieve stress bij hartfalen (HF):    

 

„Hoewel ROS bij lagere concentraties fysiologische (beschermende) functies heeft, spelen hogere 

niveaus van oxidatieve stress (…) een oorzakelijke rol bij de initiatie en progressie van HF.‟1433 

 

924. Verhoogde oxidatieve stress vormt dus volgens Münzel et al. „een oorzakelijke rol bij de 

initiatie en progressie van HF‟ (hartfalen). Aritmie, afwijkingen van het ritme waarmee het 

hart pompt, hier ook in verband gebracht met oxidatieve stress, is een veelgehoorde klacht 

van EHS-patiënten, waarbij vooral sprake is van een te snelle hartslag (tachycardie).  

 

925. Over oxidatieve stress en de pathofysiologie van ROS in het vaatstelsel schrijven 

Münzel et al.:  

 
„Overmatige niveaus van oxidanten ten opzichte van antioxidanten veroorzaken een afwijking in 

de redoxtoestand1434, gedefinieerd als oxidatieve stress. Dit medieert vaatziekte door directe en 

onomkeerbare oxidatieve schade aan macromoleculen, evenals verstoring van redox-afhankelijke 

signaalprocessen in de vaatwand.‟1435 

 

                                                           
1430https://www.jacc.org/special-collection/jacc-focus-seminar. 
1431https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacc.2017.05.035.  
1432Thomas Münzel MD, Giovanni G. Camici PhD, Christoph Maack MD, Nicole R. Bonetti MD, Valentini Fuster MD, PhD Jason C. 
Kovacic MD, PhD. (2017). Impact of Oxidative Stress on the Heart and Vasculature: Part 2 of a 3-Part Series. Journal of American 
College of Cardiology. Volume 70, Issue 2, July 2017, Pagina 212 – 219.  Focus Seminar: Oxidative Stress and Cardiovascular 
Disease. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109717374910. 
1433Thomas Münzel MD, Giovanni G. Camici PhD, Christoph Maack MD, Nicole R. Bonetti MD, Valentini Fuster MD, PhD Jason C. 
Kovacic MD, PhD. (2017). Impact of Oxidative Stress on the Heart and Vasculature: Part 2 of a 3-Part Series. Journal of American 
College of Cardiology. Volume 70, Issue 2, July 2017, Pagina 212 – 219.  Focus Seminar: Oxidative Stress and Cardiovascular 
Disease.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109717374910.  
1434Een redoxreactie is een reactie tussen atomen, moleculen en/of ionen waarbij elektronen worden uitgewisseld 
(elektronenoverdracht). De term redox is een samenstelling van de begrippen reductie en oxidatie. 
1435Thomas Münzel MD, Giovanni G. Camici PhD, Christoph Maack MD, Nicole R. Bonetti MD, Valentini Fuster MD, PhD Jason C. 
Kovacic MD, PhD. (2017). Impact of Oxidative Stress on the Heart and Vasculature: Part 2 of a 3-Part Series. Journal of American 
College of Cardiology. Volume 70, Issue 2, July 2017, Pagina 212 – 219.  Focus Seminar: Oxidative Stress and Cardiovascular 
Disease.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109717374910. 

https://www.sciencedirect.com/topics/nursing-and-health-professions/oxidation-reduction-state
https://www.jacc.org/special-collection/jacc-focus-seminar
https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacc.2017.05.035
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926. In Gill et al. (2010) lezen we dat „Verstoringen in het reductie-oxidatie(redox)-evenwicht van 

weefsels kunnen leiden tot een pro-inflammatoire toestand‟.1436 Met andere woorden, oxidatieve 

stress kan een gevoeligheid voor activering van ontstekingsreacties veroorzaken.  

 

927. Het autome zenuwstelsel regelt bijna alle onbewuste functies en processen van het 

lichaam, zoals de ademhaling, de hartslag, de bloeddruk, de energieproductie, de 

spijsvertering en de stofwisseling. Hieronder vallen het sympathisch en het 

parasympatisch zenuwstelsel.1437 Bij congestief hartfalen (CHF) is het sympathisch 

zenuwstelsel hyperactief. Koba (2018) wijst op het belang van onderzoek naar de rol van 

oxidatieve stress hierin.  

 

„Congestief hartfalen (CHF) is een veelvoorkomend en dodelijk syndroom dat gekenmerkt wordt door 

een systemische perfusie1438 die onvoldoende is om te voldoen aan de metabolische vereisten van de 

perifere organen ten gevolge van een verminderde pompfunctie van het hart. Deze ziekte slokt enorme 

medische middelen op en vormt daarom een groot probleem voor de volksgezondheid in de 

ontwikkelde landen (...).  

Bij CHF wordt het sympathische zenuwstelsel hyperactief, zowel in rust als tijdens inspanning. (...) Er 

zijn echter nog steeds onbeantwoorde vragen. Bijvoorbeeld, mechanismen die ten grondslag liggen aan 

upregulatie van eiwitten gerelateerd aan (...) oxidatieve stress in centrale en perifere zenuwstelsels van 

CHF zijn nog steeds niet onderzocht.‟1439 

 

928. In een recente studie van Ghosh en Shcherbik (2020) wordt als vastgesteld beschouwd 

dat oxidatieve stress een van de oorzakelijke factoren is van de etiologie en progressie van 

hart- en vaatziekten (HVZ). 

 

„Een van de oorzakelijke factoren van HVZ-etiologie en -progressie is acute oxidatieve stress, een toxische 

aandoening die wordt gekenmerkt door verhoogde intracellulaire niveaus van reactieve zuurstofsoorten 

(ROS). Als dit onverminderd wordt gelaten, kan ROS vrijwel elke cellulaire component beschadigen en 

essentiële biologische processen aantasten, waaronder eiwitsynthese. Defecte of onvoldoende eiwittranslatie 

resulteert in de productie van defecte eiwitproducten en verstoringen van de eiwithomeostase, waardoor 

pathologieën worden bevorderd.‟1440 

 

929. Volgens Ghosh en Shcherbik is er een nauw verband tussen hart- en vaatziekten en 

stofwisselingsziekten zoals diabetes mellitus (diabetes type 2).  

 

„Hart- en vaatziekten zijn sterk verbonden met stofwisselingsstoornissen, waaronder diabetes mellitus 

(DM). Het is zelfs bewezen dat DM geassocieerd is met een verhoogde kransslagader-, 

cerebrovasculaire en perifere vasculaire ziekte, wat een hoog sterftecijfer veroorzaakt. Een van de meest 

voorkomende moleculaire theorieën in de etiologie van DM is gebaseerd op de accumulatie van ROS, 

                                                           
1436 Gill R, Tsung AT, Billiar TR (2012). Linking oxidative stress to inflammation: Toll-like receptors. Free Radic Biol Med. 2010 May 
1; 48 (9): 1121 – 1132. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3423196/. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20083193/. 
Pagina 1. Vertaling: Googl Translate. 
1437https://vabs.nl/biofeedback/het-autonome-zenuwstelsel.  
1438Vaak wordt bedoeld de doorstroming van het bloed naar en door de weefsels. https://www.woorden.org/woord/perfusie. 
1439 Koba S. (2018). Angiotensin II, Oxidative Stress, and Sympathetic Nervous System Hyperactivity in Heart Failure. Yonago Acta 
Medica 2018; 61: 103 – 109. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6015797/.  
1440 Ghosh A, Shcherbik N (2020). Effects of Oxidative Stress on Protein Translation: Implication for Cardiovacular Diseases. 
International Journal of Molecular Sciences, 2020 Apr; 21 (8): 2661.  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7215667/.  
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aangezien overproductie van ROS een veelvoorkomende pathogene factor bleek te zijn bij 

insulineresistentie en -celdisfunctie.‟1441 

 

930. Meo et al. legden in 2015 een onmiddellijk verband tussen diabetes mellitus, 

oxidatieve stress en EMFR (electromagnetic field radiation) van MPBS (mobile phone base 

stations)1442, waarbij zij EMFR voorstellen als een andere risicofactor naast de bekende 

risicofactoren voor het ontstaan van diabetes mellitus (diabetes type 2).  

 

„De huidige studie is een van de eerste studies om de associatie van EMFR gegenereerd door MPBS met 

HbA1c1443 en de prevalentie van type 2 diabetes mellitus te onderzoeken. Studenten die werden 

blootgesteld aan hoge EMFR gegenereerd door MPBS hadden een significant hogere HbA1c en 

prevalentie van pre-diabetes mellitus in vergelijking met studenten die blootgesteld waren aan lage 

EMFR. Wij zijn van mening dat EMFR een andere risicofactor lijkt te zijn die bijdraagt aan hoge niveaus 

van HbA1c en het risico op type 2 diabetes mellitus. Dit idee kan een mogelijke paradigmaverschuiving 

in de ontwikkeling van diabetes mellitus opleveren. Dit onderzoek maakt de gemeenschap en de 

gezondheidsfunctionarissen bewust van de effecten van EMFR gegenereerd door MPBS op HbA1c en 

de incidentie van diabetes mellitus.‟1444 

 

931. HbA staat voor hemoglobine, een stof die zich bindt aan de glucose in de bloedbaan. 

HbA1c staat wordt vaak gebruikt als een marker van hyperglykemie en een verhoogd 

HbA1c wordt beschouwd als een onafhankelijke en betrouwbare marker voor diabetes. 

 

„Blootstelling aan hoge RF-EMFR gegenereerd door MPBS is geassocieerd met een verhoogd niveau 

van HbA1c en prevalentie van pre-diabetes mellitus onder schoolgaande adolescenten. RF-EMFR lijkt 

een andere risicofactor te zijn die bijdraagt aan hoge niveaus van HbA1c en de incidentie van type 2 

diabetes mellitus. Deze studie maakt de gemeenschap en de gezondheidsfunctionarissen bewust van 

de effecten van RF-EMFR gegenereerd door MPBS op HbA1c en de associatie ervan met type 2 

diabetes mellitus. We kunnen de diensten van de mobiele-telefoonindustrie niet ontkennen, maar we 

zijn er ook sterk van overtuigd dat gezondheid belangrijker is en dat er door niets op afgedaan mag 

worden. Er moet dus rekening mee worden gehouden dat de mobiele MPBS niet in de dichtbevolkte 

gebieden mag worden geïnstalleerd, vooral niet in of nabij de schoolgebouwen.‟1445 

 

932. Na berichtgeving in de media 1446 publiceerde het Kennisplatform EMV (KPEMV)  op 

18 april 2016 een memo getiteld  „Geen aanwijzing voor samenhang tussen GSM-zendmast 

en kans op diabetes‟.1447 1448 Volgens het KPEMV zou het onderzoek gebrekkig zijn van 

opzet en uitvoering en kan er geen samenhang gevonden worden tussen blootstelling aan 

                                                           
1441https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7215667/.  
1442 Meo SA, Alsubaie Y, Almubarak Z, Almutawa H, AlQasem Y, Hasanato RM (2015). Association of Exposure to Radio-Frequency 
Electromagnetic Field Radiation (RF-EMRF) Generated by Mobile Phone Base Stations with Glycated Hemoglobin (HbA1c) and 
Risk of Type 2 Diabetes Mellitus. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2015 Nov; 12 (11): 14519 – 
14528. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4661664/.  
1443HbA1c: bloedglucosewaarde (geglycosyleerde hemoglobine). 
1444Meo SA, Alsubaie Y, Almubarak Z, Almutawa H, AlQasem Y, Hasanato RM (2015). Association of Exposure to Radio-Frequency 
Electromagnetic Field Radiation (RF-EMRF) Generated by Mobile Phone Base Stations with Glycated Hemoglobin (HbA1c) and 
Risk of Type 2 Diabetes Mellitus. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2015 Nov; 12 (11): 14519 – 
14528. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4661664/. Pagina 7. Vertaling: Google Translate. Cursief: WdJ. 
1445 Ibidem. 
1446https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/mobiele-zendmast-verhoogt-kans-op-diabetes.  
1447https://www.kennisplatform.nl/gsm-zendmasten-en-kans-op-diabetes/. Memo 20160418. 
1448 Door belangenverstrengeling met overheid en industrie is er bij het KPEMV vermoedelijk sprake van oneigenlijke 
beïnvloeding (financieringsbias). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7215667/
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RF-EMV en een verhoogd risico op diabetes mellitus (diabetes type 2). De kritiek van het 

KPEMV is echter slecht onderbouwd.  

 

933. Volgens het KPEMV zouden andere waarden die de HbA1c-waarde beïnvloeden, 

zoals eetgewoonte, stress, ziekte, ontstekingen, lichaamsbeweging en overgewicht niet 

voldoende door de onderzoekers zijn beschouwd. Echter in een reactie op een 

commentaar1449 schrijven de onderzoekers: 

 

„In ons onderzoek rekruteerden we de studenten op basis van hun vrijwillige deelname, ogenschijnlijk 

gezonde status, vergelijkbare leeftijd, hetzelfde geslacht, nationaliteit, regionale, culturele en 

sociaaleconomische status. In eerste instantie nodigden we 250 deelnemers uit (125 van school-1 en 125 

van school-2). Na gedetailleerde interviews, klinische geschiedenis en onderzoek, hebben we de 

studenten zorgvuldig beoordeeld of ze al dan niet in het onderzoek moesten worden opgenomen. Alle 

studenten werden ondervraagd over antropometrische parameters, leeftijd, lengte, gewicht, etniciteit, 

sociaaleconomische status en familiegeschiedenis van diabetes mellitus, bloedziekten en het roken van 

sigaretten. Na klinische geschiedenis en onderzoek selecteerden we uiteindelijk 159 ogenschijnlijk 

gezonde mannelijke, vrijwillige studenten (96 van school-1, en 63 van School-2).  

 

Onze uitsluitingscriteria waren gebaseerd op algemeen aanvaardbare normen en de studenten met 

bekende gevallen van ernstige bloedarmoede, bloedziekten, voorgeschiedenis van bloedtransfusie, 

persoonlijke of familiegeschiedenis van bekende diabetes mellitus, studenten die leden aan 

uitgesproken zwaarlijvigheid, astma en studenten die tabak rookten werden uitgesloten van het 

onderzoek. Bovendien werden studenten die in de buurt van hoge transmissielijnen of MPBS woonden 

en studenten die vaak fastfood en overtollige desserts en snoep consumeerden, ook uitgesloten van het 

onderzoek. Wij zijn van mening dat er, na dergelijke goed gedefinieerde uitsluitingscriteria, zeer weinig 

kans is op impact van de variaties van het RF-EMV-niveau.‟1450 

 

934. Wat betreft de HbA1c-waarden die op de twee scholen werden gemeten, merkt het 

KPEMV op dat de verschillen weliswaar statistisch significant zijn, „maar biologisch 

weinig relevant‟, omdat deze waarden binnen „het normaalwaardegebied van 5,0 tot 6,2 %‟ 

zoudenvallen voor mensen zonder diabetes. Echter, de American Diabetes Association 

(ADA), waarvan ook de WHO melding maakt in haar advies om HbA1c als diagnostische 

test voor diabetes te gebruiken1451, heeft voorgesteld een waarde van 5,7 – 6,4 % als „het 

bereik voor hoog risico‟ te beschouwen en het International Expert Committee van ADA 

heeft aanbevolen personen met een HbA1c-niveau tussen 6,0 en 6,5 % te beschouwen als 

personen die „een bijzonder hoog risico vormen‟ die in aanmerking zouden moeten komen 

voor diabetes preventie-interventies.1452 

                                                           
1449 Mortazavi SA, Mortazavi G, Mortazavi SMJ (2016). Comments on Meo et al. Association of Exposure to Radio-Frequency 
Electromagnetic Field Radiation (RF-EMFR) Generated by Mobile Phone Base Stations with Glycated Hemoglobin (HbA1c) and 
Risk of Type 2 Diabetes Mellitus. Int. J. Environ. Res Public Health. 2016 Mar; 13 (3): 261. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4808924/.  
1450 Meo SA, Alsubaie Y, Almubarak Z, Almutawa H, AlQasem Y, Hassanato RM. (2016). Response to Comments on Meo et al. 
Association of Exposure to Radio-Frequency Electromagnetic Field Radiation (RF-EMFR) Generated by Mobile Phone Base Stations 
with Glycated Hemoglobin (HbA1c) and Risk of Type 2 Diabetes Mellitus. Int J Environ Res Public Health, 2016 Mar; 13 (3): 262. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4808925/.  
1451 World Health Organization (2016). Global report on diabetes. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data. 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204871/9?sequence=1.  
1452World Health Organization. ( 2011) . Use of glycated haemoglobin ( HbA1c)  in diagnosis of diabetes mellitus: abbreviated report 
of a WHO consultation. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/70523. 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70523/WHO_NMH_CHP_CPM_11.1_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4808924/
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935. Hoewel een HbA1c-waarde van 5,44 % - door Meo et al. gekenmerkt als „pre-diabetes 

mellitus‟ – de hoogste waarde is die werd aangetroffen in het onderzoek en dus beneden 

het bereik voor „hoog risico‟ blijft, spreken de waarschuwingen van de ADA de stelling 

van het KPEMV tegen dat normaalwaarden van HbA1c kunnen oplopen tot 6,2 %. Het 

Diabetesfonds waarschuwt dat, hoewel je bij pre-diabetes nog niet de symptomen van 

diabetes hebt, pre-diabetes wel al schade kan veroorzaken aan hart- en bloetvaten en aan de 

ogen.1453Volgens John et al. (2007) ligt de „referentie-interval‟ voor niet-diabetici tussen 4 – 6 

% en kunnen clinici en patiënten kleine HbA1c-veranderingen ten onrechte als 

onbelangrijk beschouwen „hoewel ze verband houden met grote gezondheidseffecten‟.1454 

Rekening houdend met een overproductie van ROS als pathogene factor bij 

insulineresistentie en –celdisfunctie, mogen de risico‟s die spreken uit een studie als van 

Meo et al. niet op basis van slecht onderbouwde kritiek uit beeld verdwijnen.  

 

936. Alvarado Rubio et al. (2018) kennen een rol toe aan oxidatieve stress bij infectieuze 

endocarditis, een ontsteking van de binnenbekleding van het hart en de hartkleppen.1455 

 

„Infectieuze endocarditis wordt gedefinieerd door een focus van infectie in het hart. Ondanks de 

optimale zorg nadert de sterfte 30 % binnen 1 jaar, dus de zorg voor dit type patiënten vormt een 

uitdating om het resultaat in de zorg te verbeteren. (…) Ontsteking, lokaal en systemisch, is 

complex.Met het ontstaan van reactieve zuurstofsoorten, die schadelijk zijn wanneer de 

antioxidantafweer wordt overschreden, vooroorzaakt het een breuk in de mitochondriale 

elektronentransportketen met de daling van de energiegenese, meervoudig orgaanfalen en de dood.‟1456 

 

937. Myocarditis is een ontsteking van de middelste laag van de hartwand, het 

spierweefsel. De ontsteking kan worden veroorzaakt door virussen, bacteriën, schimmels, 

parasieten of een onbekende oorzaak.1457 Tada en Suzuki (2016) beschouwen in hun studie 

„Oxidative stress en Myocarditis‟ de behandeling van oxidatieve stress als een van de 

veelbelovende behandelingsdoelen van myocarditis.  

 

„Oxidatieve stress verergert het auto-immunologische proces van myocarditis en onderdrukking van 

het anti-oxidatieve systeem en langdurige oxidatieve stress zou één van de pathologische mechanismen 

van cardiale remodellering kunnen zijn die leiden tot inflammatoire cardiomyopathie1458.‟1459 

 

                                                           
1453https://www.diabetesfonds.nl/over-diabetes/soorten-diabetes/wat-is-prediabetes. 
1454 John WG et al. (2007). HbA Standardisation: History, Science and Politics. Clin Biochem Rev, 2007 nov; 28(4): 163-168. 
Vertaling Google Translate. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2282401/.  
1455Een infectieuze endocarditis is een ontsteking van de binnenzijde van het hart en de hartkleppen.Endocarditis ontstaat 
meestal doordat bacteriën, via de bloedbaan, in het hart en op de hartkleppen terechtkomen. 
https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/ontsteking-van-de-binnenzijde-van-het-hart-infectieuze-endocarditis. 
1456Alvarado Rubio PE et al. (2018). Infective Endocarditis: Inflammatory Response, Genetic Suspectibility, Oxidative Stress and 
Multiple Organ Failure. Open access peer reviewed chapter. Infective endocarditis. Submitted: September 21st, 2018Reviewed: 
February 1st, 2019Published: March 21st, 2019. https://www.intechopen.com/chapters/66253. 
1457https://www.alrijne.nl/aandoeningen-behandelingen/behandelingen/ontstekingen-aan-het-hart.  
1458Cardiomyopathie is een verzamelnaam voor ziekten van de hartspier. Meestal gebeurt dat door een afgesloten kransslagader 
of door een slecht werkende hartklep, soms door de hartspier zelf.https://www.thuisarts.nl/cardiomyopathie.  
1459 Tada Y en Suzuki J. (2016).Oxidative stress and Myocarditis. Current Pharmaceutical Design, 2016, 22, 450-471. 
https://www.researchgate.net/profile/Yuko-
Tada/publication/287995650_Oxidative_stress_and_myocarditis/links/5a4d2637458515a6bc6dd153/Oxidative-stress-and-
myocarditis.pdf.  
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Verweerschrift W.J. de Jong - RvS 202100651/1/R4 

383 / 465 
 

938. Artial fibrillation (A-fib) of boezemfibrilleren is een onregelmatig en vaak zeer snel 

hartritme (aritmie) dat kan leiden tot bloedstolsels in het hart. A-fib verhoogt het risico op 

een beroerte, hartfalen en andere hartgerelateerde complicaties.1460 In een studie van 

Dobrev en Dudley (2021) wordt de vraag gesteld of oxidatieve stress bij artriale fibrillatie 

een „omstander‟ is of eerder een oorzakelijke bijdrage heeft.  

 

„Ondanks enorme onderzoeksinspanningen gedurende tientallen jaren, zijn de onderliggende 

mechanismen van atriale fibrillatie (AF), de meest voorkomende aritmie, slecht begrepen. AF wordt 

steeds meer beschouwd als het gevolg van een complexe atriale cardiomyopathie vanwege de 

gecombineerde effecten van genetica, risicofactoren en comorbiditeiten. (…) Accumulerend bewijs heeft 

een mogelijke rol van oxidatieve stress in AF-pathofysiologie geïmpliceerd.‟1461 

 

939. Al in 2005 maakten Madamanchi et al. in hun studie „Oxidative Stress and Vascular 

Disease‟al melding van „steeds meer bewijs dat chronische en acute overproductie van reactieve 

zuurstofspecies (ROS) onder pathofysiologische omstandigheden een rol speelt bij de ontwikkeling 

van hart- en vaatziekten (CVD)‟.1462 

 

„Verschillende diermodellen van oxidatieve stress ondersteunen het idee dat ROS een oorzakelijke rol 

spelen bij atherosclerose1463 en andere hart- en vaatziekten. Menselijk onderzoek ondersteunt ook de 

oxidatieve stress-hypothese van atherosclerose. Oxidatieve stress is het samenbindende mechanisme 

voor veel risicofactoren van CVD, wat de centrale rol ervan in CVD nog eens extra ondersteunt.‟1464 

 

940. Een rechtstreekste relatie tussen het centrale zenuwstelsel en oxidatieve stress wordt 

gelegd in een studie van Salim (2017). 
 

„Biochemische integriteit van de hersenen is van vitaal belang voor de normale werking van het centrale 

zenuwstelsel (CZS). Een van de factoren die bijdragen aan cerebrale biochemische stoornissen is een 

chemisch proces dat oxidatieve stress wordt genoemd. Oxidatieve stress treedt op bij overmatige 

productie van vrije radicalen als gevolg van een ontoereikendheid van het tegenwerkende 

antioxidantresponssysteem. De hersenen, met hun hoge zuurstofverbruik en lipidenrijk gehalte, zijn 

zeer vatbaar voor oxidatieve stress. Daarom heeft door oxidatieve stress veroorzaakte schade aan de 

hersenen een sterk potentieel om de normale CZS-functies negatief te beïnvloeden.‟1465 

 

941. De hier genoemde studies zijn slechts enkele van de studies die een verband leggen 

tussen oxidatieve stress, hart- en vaatziekten en het CZS (zie ook VI.II.III). Omdat dit 

verband in de wetenschappelijke literatuur ruimschoots wordt aangenomen is het, gezien 

                                                           
1460https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/atrial-fibrillation/symptoms-causes/syc-20350624.  
1461 Dovrev D en Dudley SC (2021). Oxidative stress: a bystander or a causal contributor to atrial remodelling and 
fibrillation?Cardiovascular Research, Volume 117, Issue 11, 1 October 2021, Pages 2291–2293. 
https://academic.oup.com/cardiovascres/article/117/11/2291/6208886?login=true.  
1462 Madamanchi NR, Vendrov A, Runge MS (2005). Oxidative Stress and Vascular Disease. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 
2005;25:29-38. https://www.researchgate.net/profile/Aleksandr-
Vendrov/publication/51370591_Oxidative_Stress_and_Vascular_Disease/links/5c49cf51458515a4c73d888e/Oxidative-Stress-
and-Vascular-Disease.pdf.  
1463Slagaderverkalking (atherosclerose) is een proces waarbij de wand van de slagaderen door verkalking dikker wordt. Deze 
verdikking kan leiden tot vernauwing van het bloedvat en problemen geven met de doorbloeding van organen en weefsels. 
https://www.umcutrecht.nl/nl/ziekenhuis/ziekte/slagaderverkalking. 
1464 Madamanchi NR, Vendrov A, Runge MS (2005). Oxidative Stress and Vascular Disease. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 
2005;25:29-38. https://www.researchgate.net/profile/Aleksandr-
Vendrov/publication/51370591_Oxidative_Stress_and_Vascular_Disease/links/5c49cf51458515a4c73d888e/Oxidative-Stress-
and-Vascular-Disease.pdf.  
1465 Salim S. (2017). Oxidative Stress and the Central Nervous System.  J Pharmacol Exp Ther. 2017 Jan; 360(1): 201–
205. Published online 2017 Jan. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5193071/. 
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de mogelijke samenhang van oxidatieve stress met blootstelling aan RF-EMV, onjuist en 

gevaarlijk om aandoeningen van hart en bloedvaten en het autonoom zenuwstelsel als 

„Geen samenhang gevonden‟ buiten beeld te brengen. Als bij blootstelling aan RF-EMV 

een mogelijk verhoogd risico op oxidatieve stress geldt, dan geldt dat ook voor alle 

aandoeningen en ziekten die met oxidatieve stress worden geassocieerd, waaronder hart- en 

vaatziekten en aandoeningen van het centrale zenuwstelsel. 

 

VI.V.IV. HORMONEN EN OXIDATIEVE STRESS 

942. Het endocriene systeem vormt een groep klieren en cellen die hormonen produceren 

en afscheiden in het bloed en die talrijke functies controleren, zoals de groei, de 

reproductie (of de voortplanting), de slaap, de honger en het metabolisme. Het endocriene 

systeem bestaat uit de hypothalamus, de hypofyse (of het hersenaanhangsel), de epifyse 

(of de pijnappelklier), het thyroïd (of de schildklier), de parathyroïde klieren (of de 

bijschildklieren), de bijnieren, de pancreaseilandjes (ook eilandjes van Langerhans 

genaamd) en de ovaria (of eierstokken) of de testikels (of teelballen).1466 

 

943. De commissie EMV van de Gezondheidssraad heeft 7 publicaties over de relatie met 

hormonen in het frequentiegebied 700 - 2200 MHz beoordeeld en vond hierbij geen 

samenhang (classificatie „Geen samenhang gevonden‟). Voor de frequentiegebieden van 

2,2 ,- 5,0 GHz en 20 - 40 GHz vond de commissie geen geschikte publicaties en is volgens 

de commissie „Geen uitspraak mogelijk‟.  

 

944. Opgemerkt zij dat van de 7 studies in het frequentiegebied 700 – 2200 MHz 6 studies 

ouder zijn dan 11 jaar. Slechts één studie is van min of meer recente datum, te weten 

Ghosn et al, 2015 1467. Evenals de andere studies werd deze studie ondergebracht in de 

effect-categorie „Geen effect‟. Toen ik de studie nader bekeek, voel echter op dat de studie 

niet gericht is op het onderzoeken van een mogelijk verband tussen RF-EMV en het 

endocriene systeem en de invloed op onze hormoonhuishouding. Het doel van deze 

studie was om de effecten van de radiofrequente elektromagnetische velden op het EEG in 

rust van de mens te onderzoeken, met een controle van enkele parameters waarvan 

bekend is dat ze de alfaband beïnvloeden, zoals elektrode-impedantie, speekselcortisol en 

cafeïne.  

 

945. Ghosn et al. komen daarbij tot de volgende conclusie: 

 

„Vergeleken met de schijnsessie vertoonde de blootstellingssessie een statistisch significante ( P< 0,0001) 

afname van het spectrale vermogen van de alfaband tijdens een toestand met gesloten ogen. Dit effect 

hield aan in de postexpositiesessie ( P <0,0001). Er werden geen significante veranderingen gedetecteerd 

in de elektrode-impedantie, speekselcortisol en cafeïne in de schijnsessie in vergelijking met de 

                                                           
1466https://www.kanker.be/lexicon/e/endocrien-systeem.  
1467 Achtergronddocument 5G en gezondheid, pagina 64.  
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blootstelling. Deze resultaten suggereren dat GSM-EMV van een mobiele telefoon de alfaband 

beïnvloeden binnen de spectrale kracht van het menselijke EEG in rust.‟1468 

 

Het is nogal vrijmoedig dat de Commissie EMV van de Gezondheidsraad op basis van 

deze studie de conclusie trekt dat er „Geen effect‟ is vastgesteld tussen RF-EMV en ons 

hormoonstelsel. Omdat in dit onderzoek speekselcortisol slechts een parameter voor 

controle is binnen een onderzoek dat de alfa-hersenfrequenties van de hersenen 

bestudeert, kunnen we niet spreken van een toonaangevend onderzoek om een verband 

tussen RF-EMV en ons endocriene stelsel uit te sluiten.  

 

946. Daar tegenover staat dat de Commissie EMV een andere studie, getiteld „Effects of 

Exposure to GSM Mobile Phone Base Station Signals on Salivary Cortisol, Alpha-Amylase, and 

Immunoglobulin A.‟ (Salivary Cortisol = speekselcortisol), waarin – zoals de titel al aangeeft 

–  een relatie tussen RF-EMV en speekselcortisol expliciet is onderzocht en gevonden 

(Augner et al., 2010) wel bij haar onderzoek naar het afweersysteem onderbrengt1469, maar 

niet ook toevoegt aan de literatuur betreffende hormonen (terwijl ze dit volgens haar eigen 

protocol wel zou moeten doen 1470). In Augner et al. lezen we:  

 

„Resultaten: In scenario 3 van sessie 4 naar sessie 5 (van "lage" naar "hoge" blootstelling), werd een 

toename van cortisolvastgesteld, terwijl in scenario's 1 en 2 een hogere concentratie van 

alfa-amylase1471 ten opzichte van de uitgangswaarde werd vastgesteld in vergelijking met die in 

scenario 3. De IgA-concentratie1472 was niet significant gerelateerd aan de blootstelling. Conclusies: RF-

EMV in aanzienlijk lagere velddichtheden dan de ICNIRP-richtsnoeren kunnen bepaalde psychobiologische 

stressmarkers beïnvloeden.‟1473 
 

947. Cortisol wordt soms het „stresshormoon‟genoemd, omdat het vrijkomt bij 

verschillende vormen van stress, zowel fysieke als psychologische. Cortisol is dus in feite 

een „stress-respons hormoon‟, wat betekent dat ons lichaam, als het met de aanmaak van 

cortisol op blootstellingen van RF-EMV reageert, deze blootstellingen als een stressor 

herkent.1474 

 

                                                           
1468 Ghosn R, Yahia-Cherif L, Hugueville L, Ducorps A, Lemaréchal JD, Thuróczy G, de Seze R, Selmaoui B (2015). Radiofrequency 
signal affects alpha band in resting electroencephalogram. J. Neurophysiol. 2015 Apr; 113 (7): 2753-2759. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4416621/ 
1469 In de effect-categorie ‘Geen effect’, waarschijnlijk vanwege de deelconclusies van de onderzoekers op het gebied van IgA 
(Immunoglobaline A). 
1470 Achtergronddocument 5G en gezondheid, pagina 14: ‘In sommige onderzoeken zijn meerdere eindpunten onderzocht. Ook als 
in dat geval slechts voor één eindpunt een effect is gevonden, hoe groot of klein ook, is het betreffende onderzoek in een effect-
categorie ingedeeld.’ 
1471Amylase is een enzym dat tijdens de spijsvertering de koolstofketen zetmeel"in stukken knipt" (hydrolyse). Hydrolyse is een 
ontledingsreactie waarbij een watermolecuul reageert met een molecuul van de te ontleden 
stof. https://nl.wikipedia.org/wiki/Amylase. 
1472 Immunoglobuline A: Immunoglobuline A (IgA) is een antilichaam met als belangrijkste functie het lichaam te beschermen 
tegen indringers van buitenaf, zoals bacteriën en virussen. 
1473 Augner C, Hacker GW, Oberfeld G, Florian M, Hitzl W, Hutter J, Pauser G (2010). Effects of Exposure to GSM Mobile Phone 
Base Station Signals on Salivary Cortisol, Alpha-Amylase, and Immunoglobulin A. Biomedical and Environnmental Sciences 23, 
199-207 (2010). http://www.besjournal.com/fileSWYXYHJKX/journal/article/swyxyhjkx/2010/3/PDF/bes201003006.pdf. 
Vertaling: DeepL Translate. 
1474https://nl.wikipedia.org/wiki/Cortisol. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4416621/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Enzym
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spijsvertering
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koolstofketen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zetmeel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amylase
http://www.besjournal.com/fileSWYXYHJKX/journal/article/swyxyhjkx/2010/3/PDF/bes201003006.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cortisol
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948. Een review uit 2013, van Vitale et al., legt een verband tussen ontstekingen 

veroorzaakt door oxidatieve stress en de veroudering van endocriene klieren en organen, 

waardoor endocriene ziekten kunnen ontstaan.  

 

„Deze review schetst de interacties tussen hormonen en oxidatief metabolisme en de mogelijke effecten 

van oxidatieve stress op veroudering van endocriene organen. Er worden veel verschillende 

mechanismen besproken die oxidatieve stress en veroudering met elkaar in verband brengen, die 

allemaal samenkomen op de inductie of regulatie van ontsteking. Al deze mechanismen, waaronder 

celveroudering, mitochondriale disfunctie en ontregeling van microRNA, evenals ontsteking zelf, 

zouden het doelwit kunnen zijn van toekomstige studies die gericht zijn op het ophelderen van de 

effecten van oxidatieve stress op veroudering van endocriene klieren. (…)  

 

Hoe oxidatieve stress veroudering in endocriene weefsels veroorzaakt, is onduidelijk; in sommige 

weefsels is ontsteking waarschijnlijk de link tussen de twee processen.‟1475 

 

949. Een publicatie van de European Society of Endocrinology in het wetenschappelijk 

tijdschrift European Journal of Endocrinology (EJE) van Diamanti-Kandarakis et al. (2017) 

bevestigt het verband tussen veroudering van de endocriene klieren en oxidatieve stress. 

 

Wat het endocriene systeem betreft, is oxidatieve stress ook in verband gebracht met de veroudering 

van endocriene klieren en de daarmee gepaard gaande disfunctie. Specifiek, volgens de herziene 

'stikstofmonoxidetheorie van veroudering', zou overproductie van vrije radicalen in het centrale 

zenuwstelsel, inclusief de hypothalamus-hypofyse-as, verantwoordelijk kunnen zijn voor de 

veroudering van deze structuren.‟1476 

 

„Naast het centrale zenuwstelsel is oxidatieve stress ook betrokken bij het verouderingsproces van 

andere endocriene klieren. Oxidatieve stress is bijvoorbeeld betrokken bij de pathofysiologie van auto-

immuunziekten van de schildklier, die toenemen tijdens het ouder worden, door directe effecten op het 

immuunsysteem. Bovendien maakt seleniumuitputting bij een oudere bevolking de schildklier 

kwetsbaarder voor oxidatieve stress. Met betrekking tot cellen van de alvleesklier kan oxidatieve stress 

hun functie aanzienlijk aantasten, aangezien cellen van de alvleesklier van nature gevoeliger zijn voor 

oxidatieve stress, omdat ze een lager gehalte aan antioxidante enzymen hebben.‟1477 

 

950. Figuur 6.28 toont de invloed van RF-EMV (900/1800/2100 MHz) op het 

histaminegehalte in het lichaam (Ismael et al., 2015; niet meegenomen in het adviesrapport 

van de Gezondheidsraad1478).De zogenaamde „mestcellen‟ van het immuunsysteem1479 

maken histamine aan op het moment dat de huid of de inwendige slijmwegen in contact 

komen met ongewenste binnendringers. Het vormt dus de eerste bescherming van 

                                                           
1475 Vitale G, Salvioli S, Franceschi C (2013). Oxidative stress and the ageing endocrine system. Nature Reviews 
Endocrinology, volume 9, pages228–240 (2013). https://www.nature.com/articles/nrendo.2013.29.  
1476 Diamanti-Kandarakis, Dattilo, Macut, Duntas, Gonos, Goulis, Gantenbein, Kapetanou, Koukkou, Lambrinoudaki, Michalaki, 
Eftekhari-Nader, Pasquali, Peppa, Tzanela, Vassilatou, Vryonidou et al. (2017). Mechanisms in endocrinology: Aging and anti-
aging: a Combo-Endocrinology overview. European Journal of Endocrinology, volume 176, issue 6, juni 2017.  
https://eje.bioscientifica.com/view/journals/eje/176/6/R283.xml. 
1477 Ibidem, pagina 4.  
1478 Ismael SA et al. (2015). Effects of Exposure to Electromagnetic Fields (EMFs) on Monoamine Neurotransmitters of Newborn 
Rats. Research Gate, January 2015. https://www.researchgate.net/figure/Influence-of-exposure-to-EMF-on-Histamine-level-g-1-
g-tissue-of-newborn-rats-Values_fig1_324227263. 
1479Mestcellen zijn witte bloedcellen die niet vrij door de bloedbaan bewegen, maar in de organen zitten (vooral in de bloedvaten 
van de huid, de luchtwegen en het maag-darmkanaal). Deze cellen spelen een belangrijke rol in het immuunsysteem bij 
allergische reacties en het bestrijden van bepaalde infecties. 

https://www.nature.com/nrendo
https://www.nature.com/nrendo
https://www.nature.com/nrendo
https://www.nature.com/articles/nrendo.2013.29
https://eje.bioscientifica.com/view/journals/eje/176/6/R283.xml
https://www.researchgate.net/figure/Influence-of-exposure-to-EMF-on-Histamine-level-g-1-g-tissue-of-newborn-rats-Values_fig1_324227263
https://www.researchgate.net/figure/Influence-of-exposure-to-EMF-on-Histamine-level-g-1-g-tissue-of-newborn-rats-Values_fig1_324227263
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hetlichaam tegen exogene gezondheidsdeterminanten.1480Een stijging van histamine in het 

lichaam uit zich in allergische klachten.  

Opvallend is de lagere waarde van histamine op de 1e dag van de blootstelling en de 

enorme toename na 28 dagen in vergelijking tot de controlegroep. Daarmee wordt 

aangetoond dat kortdurende blootstellingen, waarop de ICNIRP haar grenswaarden heeft 

gebaseerd (maximaal 30 minuten), niet maatgevend kunnen zijn voor de risico‟s. 

 

 
 

Figuur 6.25 Invloed van Invloed van blootstelling aan RF-EMV op histaminegehalte (µg/1 g weefsel) van 
pasgeboren ratten. 1481 

 

 

951. Sangün et al (2015) melden een groeiend aantal onderzoeken dat effecten van RF-

EMV op het metabolisme en de endocriene functie aantoont. In tegenstelling tot een 

andere studie van deze onderzoeksgroep, is deze studie niet door de Commissie EMV 

in haar adviesrapport meegenomen.  

 

„In moderne samenlevingen worden kinderen op zeer jonge leeftijd blootgesteld aan 

elektromagnetische velden. Er zijn veel onderzoeken in de wetenschappelijke literatuur die de 

veranderingen van biologische parameters in levende organismen na EMV's onderzoeken. Hoewel de 

internationale richtlijnen geen definitieve, overtuigende gegevens over de causaliteit rapporteren, zijn 

er onmiskenbaar veel onderzoeken die wijzen op een verhoogd risico op kanker, hematologische 

effecten en cognitieve stoornissen. Hoewel ze minder zijn; een groeiend aantal onderzoeken onthult de 

effecten op het metabolisme en de endocriene functie. Voortplantingssysteem en groei lijken de meest 

uitdagende velden. Er zijn echter ook enkele zorgen over de schadelijke effecten van 

elektromagnetische velden op schildklierfuncties, bijnierhormonen, glucosehomeostase en 

                                                           
1480https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/131136-histamine-invloed-van-mestcellen-op-weerstand-en-allergie.html. 
1481 Ismael SA et al. (2015). Effects of Exposure to Electromagnetic Fields (EMFs) on Monoamine Neurotransmitters of Newborn 
Rats. Research Gate, January 2015. https://www.researchgate.net/figure/Influence-of-exposure-to-EMF-on-Histamine-level-g-1-
g-tissue-of-newborn-rats-Values_fig1_324227263.  

https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/131136-histamine-invloed-van-mestcellen-op-weerstand-en-allergie.html
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melatoninespiegels. Het is vanwege ethische kwesties niet eenvoudig om een onderzoek uit te voeren 

naar de effecten van elektromagnetische velden op een foetus of kind. Daarom worden de onderzoeken 

meestal uitgevoerd op virtuele modellen of dieren. Hoewel de resultaten tegenstrijdig zijn en niet 

volledig kunnen worden vergeleken met mensen; er is steeds meer bewijs dat ons zorgen baart over de 

bedreigingen van elektromagnetische velden voor kinderen.‟1482 

 

VI.V.V. HET AFWEERSYSTEEM EN OXIDATIEVE STRESS 

952. Volgens de Commissie EMV van de Gezondheidsraad is er „Geen samenhang 

gevonden‟ tussen RF-EMV en de mogelijke betrokkenheid van het afweersysteem. Het 

meest recente onderzoek dat door de Commissie EMV is beoordeeld, dateert uit 2012, dus 

was in 2020 acht jaar oud. Niet bepaald actueel. Daarnaast zij opgemerkt dat de 

onderzoeken naar de 2,2-5,0 GHz frequentieband in 4 van de 10 beoordeelde 

proefdieronderzoeken (40 %) ongunstige effecten op het afweersysteem zijn gevonden.1483 

Spreken over „Geen samenhang gevonden‟ is danop basis van de door de Commissie EMV 

geformuleerde classificaties misschien wel mogelijkgezien het aantal studies dat onder de 

frequentieband 700 – 2200 MHz volgens de commissie „geen effect‟ lieten zien1484, maar de 

classificatie geeft ook een vertekend beeld van de risico‟s, omdat een associatie bij de 

hogere frequentieband niet kan worden ontkend. 

 

Vooral niet als de Gezondheidsraad de moeite had genomen om te onderzoeken wat de 

mogelijke samenhang tussen RF-EMV en oxidatieve stress voor ons afweer- enimmuniteit 

betekent. Ons natuurlijke antioxidantenafweersysteem („antioxidantdefensie‟) is namelijk 

onmiddellijk betrokken bij de bescherming tegen vrije radicalen.1485 Omdat oxidatieve 

stress ontstaat op het moment dat het anti-oxidant afweersysteem faalt in het bestrijden 

van reactieve zuurstofradicalen (ROS), is het niet logisch om, als de Gezondheidsraad 

oxidatieve stress clasificeert als „Samenhang mogelijk‟, het afweersysteem te classificeren 

als „Geen samenhang gevonden‟.  

 

953. De Commissie EMV schrijft: 

 

„Een verminderde afweer kan leiden tot een grotere bevattelijkheid voor infecties en andere ziekten. 

Anderzijds kan ook een te sterk werkend afweersysteem betrokken zijn bij de ontwikkeling van ziekten, 

zoals autoimmuniteit.‟1486 

 

                                                           
1482Sangun Ö , Dündar B,  Çömlekçi S, Büyükgebiz A (2015). The Effects of Electromagnetic Field on the Endocrine System of 
Children and Adolescents.Pediatr Endocrinol Rev. . 2015 Dec;13(2):531-45. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26841641/.  
1483 Gezondheidsraad (2020). Achtergronddocument 5G en gezondheid, pagina 61. 
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid. 
1484In de frequentieband 700 – 2200 MHz lieten 2 van de 12 door de Commissie EMV beordeelde studies volgens de commissie 
eenongunstig effect zien. 
1485 Kivrak EG, Yurt KK, Kaplan AA, Alkan I, Altun G (2017). Effects of electromagnetic fields exposure on the antioxidant defense 
system. Journal of microscopy & altrastructure. 2017 Oct-Dec; 5 (4): 167 – 176. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6025786/.  
1486 Gezondheidsraad (2020). Achtergronddocument 5G en gezondheid, pagina 61. 
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%C3%87%C3%B6mlek%C3%A7i+S&cauthor_id=26841641
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=B%C3%BCy%C3%BCkgebiz+A&cauthor_id=26841641
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26841641/
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954. Autoimmuunziekten kunnen ertoe leiden dat het lichaam antilichamen aanmaakt, 

die in plaats van infecties te bestrijden, de cellen, weefsels en organen van het lichaam 

aanvallen. Auto-immuunziekten kunnen bijna overal in het lichaam voorkomen en 

sommige kunnen meer dan één deel van het lichaam aantasten.1487 

 

955. Over autoimmuunziekten lezen we op het onderzoeksportaal „Fris‟ van de Katholieke 

Universiteit Leuven: 

 

„Autoimmuunziekten zijn chronische en levensbedreigende aandoeningen die 3-5% van de bevolking 

treffen. De etiologie van de ziekten is onbekend maar wordt waarschijnlijk bepaald door een combinatie 

van genetische, omgevings- en levensstijlfactoren. Tot op heden ontbreekt er voor veel 

autoimmuunziekten bewijs dat een leidraad zou kunnen zijn voor systematische screening en 

preventie.‟ 

 

956. In 2005 publiceerde de Autoimmuun Diseases Coordinating Committee van het  

Amerikaanse National Institutes of Health (NIH) het onderzoeksrapport „Progress in 

Autoimmune Diseases Research‟1488 waarin werd vastgesteld dat zo‟n 23,5 miljoen 

Amerikanen (meer dan zeven procent van de bevolking) aan een auto-immuunziekte 

lijdt en dat er sprake was van een toenemende prevalentie.  

 

957. Een van de autoimmuunziekten waarvan wereldwijd de prevalentie toeneemt is 

Multiple Sclerose (MS). In de studie „Rising prevalence of multiple sclerosis worldwide: Insights 

from the Atlas of MS, third edition‟ laten Walten et al. (2020) zien dat MS over de hele 

wereldsinds 2013 met ongeveer 30 % is toegenomen.1489 

 

„Het geschatte aantal mensen met MS wereldwijd is gestegen tot 2,8 miljoen in 2020. Bij toepassing van 

dezelfde methode als in 2013 is de schatting 30% hoger dan in 2013. De wereldwijde prevalentie in 2020 

is 35,9 [95% BI: 35,87, 35,95] per 100.000 mensen. 

 

De prevalentie van MS is sinds 2013 in elke wereldregio gestegen (tabel 1). Slechts 14% (11/81) van de 

landen met gegevens op beide tijdstippen rapporteerde een stabiele of dalende prevalentie.‟1490 

 

958. MS is een autoimmuunziekte die de belangrijkste oorzaak vormt van een verworven 

handicap bij jonge volwassenen1491en de prevalentie van MS is volgens onderzoekers van 

het Universitair Medisch Centrum (UMC) Amsterdam in Nederland waarschijnlijk hoger 

dan gedacht. 

 

„MS heeft een enorme impact op het leven van patiënten en hun families en legt een grote economische 

last op de samenleving (Uitdehaag et al., 2017). Er zijn momenteel geen biomarkers die het 

                                                           
1487https://www.gene.com/stories/autoimmune-disease-101.  
1488 Autoimmune Diseases Coordinating Committee, NIH (2005). Progress in Autoimmune Disease Research. Report to Congress. 
U.S. Department of Health and Human Services. https://www.niaid.nih.gov/sites/default/files/adccfinal.pdf. 
1489 Walton C. et al. (2020). Rising prevalence of multiple sclerosis worldwide: Insights from the Atlas of MS, third edition. Mult. 
Scler. 2020 Dec; 26(14): 1861-1821. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33174475/. Fulltext: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7720355/.  
1490 Ibidem. Vertaling Googl Translate.  
1491 Loonstra F.C. et al.(2020). Project Y: The Search for clues explaning phenotype variability in MS. Multiple Sclerosis and Related 
Disorders, volume 57, januari 2022, 103337. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211034821006040?via%3Dihub. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7720355/table/table1-1352458520970841/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211034821006040?via%3Dihub#bib0026
https://www.gene.com/stories/autoimmune-disease-101
https://www.niaid.nih.gov/sites/default/files/adccfinal.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33174475/
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ziekteverloop en de prognose betrouwbaar voorspellen en clinici begeleiden bij beslissingen over 

interventies en ondersteuning. Deze prognostische onzekerheid heeft waarschijnlijk een significant 

effect op de kwaliteit van leven van MS-patiënten.‟1492 
 

959. Multiple Sclerose is volgens de Nederlandse Hersenstichting een aandoening in de 

hersenen en het ruggenmerg, waarbij er op verschillende plekken in het lichaam 

ontstekingen ontstaan. 

 

„Die ontstekingen zorgen ervoor dat de hersenen sommige functies niet goed kunnen uitvoeren. Je kunt 

daardoor allerlei klachten krijgen, bijvoorbeeld bij het zien, bewegen of praten. De klachten kunnen erg 

uiteenlopen, maar bijna alle patiënten met MS zijn vaak erg moe.‟1493 

 

„De klachten van MS komen doordat het beschermlaagje om je zenuwuitlopers beschadigt. Dat gebeurt 

omdat je afweersysteem te hard werkt en dit beschermlaagje eigenlijk aanvalt. Uiteindelijk gaat ook de 

zenuw zelf kapot. Signalen vanuit je hersenen komen dan niet goed aan op de plek waar ze naartoe 

moeten. Dat kan bijvoorbeeld een spier zijn. Met de spier zelf is niets mis. Maar omdat die geen 

signalen krijgt, werkt de spier niet goed of helemaal niet.Maar hoe komt dat nu precies? Onderzoekers 

hebben nog geen duidelijk antwoord op die vraag. Wel weten ze dat erfelijkheid, de omgeving en 

gedrag een rol spelen.‟1494 

 

960. Onderzoekers hebben volgens de Nederlandse Hersenstichting nog geen duidelijk 

antwoord op de vraag wat de oorzaak is van multiple sclerose1495. Echter, volgens een 

studie uit 2013 van Ortiz et al. speelt, zoals bij de eerder aangehaalde aandoeningen en 

ziekten, ook bij MS oxidatieve stress een belangrijke rol in de pathogenese.1496 

 

961. Ook Karlik et al. (2015) gaan uit van een verband tussen oxidatieve stress en MS, zelfs 

zodanig dat oxidatieve stressmarkers uit speeksel gebruikt kunnen worden als een manier 

om de ziekteprogressie bij MS-patiënten te bestuderen. 

 

„Oxidatieve stress speelt een rol bij multiple sclerose. Speeksel kan mogelijk worden gebruikt om de 

ziekteprogressie of behandeling te bestuderen, vanwege de niet-invasieve en de gemakkelijke 

verzameling ervan. Maar studies over speeksel en multiple sclerose ontbreken. Het doel van deze 

studie was om de concentraties van oxidatieve stressmarkers in speeksel bij patiënten en gezonde 

controles te vergelijken. (…) Volgens onze kennis is dit het eerste rapport dat hogere markers van 

oxidatieve stress en een lagere antioxidantstatus laat zien bij patiënten met multiple sclerosis.‟ 1497 

 

962. Een andere autoimmuunziekte die in verband staat met oxidatieve stress en die ook 

veel jonge mensen treft, is de ziekte van Crohn. De ziekte van Crohn is een langdurige 

ontsteking van de dunne en/of dikke darm. Ook bij de ziekte van Crohn is de oorzaak niet 

precies bekend. Men gaat er vanuit dat erfelijke en omgevingsfactoren een rol spelen.1498 

 

                                                           
1492 Ibidem. 
1493https://www.hersenstichting.nl/hersenaandoeningen/multiple-sclerose-ms/.  
1494 Ibidem.  
1495 Ibidem.  
1496 Ortiz G.G. et al. (2015). Immonology and Oxidative Stress in Multiple Sclerosis: Clinical and Basic Approach. Journal of 
Immunology Research. Volume 2013, Article ID 708659. https://www.hindawi.com/journals/jir/2013/708659/. 
1497 Karlik M. et al. (2015). Markers of Oxidative Stress in plasma and saliva in patients with multiple sclerosis. Clin Biochem. 2015 
Jan; (1-2) 24 – 8. Vertaling Googl Translate.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25304914/.  
1498https://www.erfelijkheid.nl/ziektes/ziekte-van-crohn.  
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963. De toegenomen incidentiecijfers van chronische darmontstekingen, waaronder de 

ziekte van Crohn, vormt een opvallende overeenkomst met de uitrol van het mobiele 

netwerk. Op 11 juli 2013 meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek een opzienbarende 

toename tussen 2000 en 2011 van het aantal dagopnames van patiënten met chronische 

darmontstekingen (zie figuur 6.25). 

Eind jaren ‟90 werd GSM, het eerste netwerk voor mobiele telefonie, voor consumenten 

toegankelijk met aantrekkelijke tarieven.1499 Een decennium later, in 2010, werden er 1,4 

miljard mobiele telefoons verkocht.1500 In 2011 was 65% van de verkochte telefoons 

een smartphone.1501 

 

 

 
 

Figuur 6.26. Opzienbarende toename dagopnamen patiënten met chronische darmontstekingen  
tussen 1999 en 2011.15021503 

 

 

964. Dat chronische darmontstekingen met name ook relatief jonge mensen treft blijkt uit 

figuur 6.27 (CBS, 2013).  

 

965. Een verband tussen de ziekte van Crohn en oxidatieve stress vinden we in Moret et al. 

(2013).  

 

                                                           
1499https://www.unitedconsumers.com/blog/mobiel/ontstaan-mobiele-telefoon.jsp. 
1500https://www.nu.nl/gadgets/2434837/14-miljard-mobiele-telefoons-verkocht-in-2010.html?redirect=1.  
1501https://www.nu.nl/internet/2686703/65-procent-verkochte-telefoons-smartphone.html.  
1502https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2013/28/sterke-stijging-dagbehandelingen-chronische-darmontstekingen. 
1503 Zie voor verband tussen oxidatieve stress en intestinale aandoeningen en ziekten (intestinaal = de darmen betreffend) in 
bredere zin: Wang Y et al. (2020). New insights in intestinal oxidative stress damage and the health intervention effects of 
nutriens: A review. Journal of Functional Foods, Volume 75, December 2020, 104248. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1756464620304722. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Smartphone
https://www.unitedconsumers.com/blog/mobiel/ontstaan-mobiele-telefoon.jsp
https://www.nu.nl/gadgets/2434837/14-miljard-mobiele-telefoons-verkocht-in-2010.html?redirect=1
https://www.nu.nl/internet/2686703/65-procent-verkochte-telefoons-smartphone.html
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2013/28/sterke-stijging-dagbehandelingen-chronische-darmontstekingen
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1756464620304722
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„De ziekte van Crohn (CD1504) wordt gekenmerkt door transmurale1505 ontsteking die het vaakst 

gelokaliseerd is in het gebied van het terminale ileum1506. Hoewel de fysiopathologische mechanismen 

van de ziekte nog niet goed gedefinieerd zijn, wordt de ongereguleerde immuunrespons geassocieerd 

met een hoge productie van reactieve zuurstofsoorten (ROS). Deze elementen worden geassocieerd met 

complexe systemen die bekend staan als antioxidantafweer, waarvan de functie ROS-regulatie is, 

waardoor de schadelijke effecten van deze elementen worden voorkomen. De aanwezigheid van een 

onbalans tussen ROS-productie en ROS-eliminatie door antioxidanten is echter algemeen beschreven en leidt tot 

oxidatieve stress.‟1507 

 

 
 
Figuur 6.27. Toename dagbehandeling chronische darmontsteking vooral in leeftijd tussen 20 en  
45 jaar.1508 
 

 

966. Ook Maor et al. (2013) vonden een verband tussen de ziekte van Crohn en oxidatieve 

parameters.   

 

„Verhoogde oxidatieve stress is eerder aangetoond bij patiënten met de ziekte van Crohn (CD). (…) De 

resultaten verkregen in deze studie tonen een verhoogde inflammatoire en oxidatieve stress en een 

verminderde antioxidantstatus aan bij patiënten met actieve CD.‟1509 

 

                                                           
1504 CD: Crohn’s Disease. 
1505Als de ontsteking is transmuraal is, kan hij alle lagen van de darmwand beslaan en penetreren. Met andere woorden, 
de ontstekingen gaan dieper. https://nl.wikipedia.org/wiki/Inflammatory_bowel_disease.  
1506Ileum. Het laatste gedeelte van de dunne darm. Met het "terminale ileum" wordt het allerlaatste stukje van de dunne darm 
bedoeld, dit wordt soms ook bekeken bij een endoscopie van de dikke 
darm.https://mdlcentrumleiden.nl/poliklinieken/bevolkingsonderzoek-darmkanker/verklarende-woordenlijst-verslag-
coloscopie.html.  
1507 Moret I et al.(2013). Oxidative stress in. Gastroenterologia y Hepatologia, 01 May 2013, 37(1):28-34. Vertaling Google 
Translate. https://europepmc.org/article/med/23643278.  
1508https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2013/28/sterke-stijging-dagbehandelingen-chronische-darmontstekingen. 
1509 Maor et al. (2008). Oxidative stress, inflammation and neutrophil superoxide release in patients with Crohn’s disease: 
distinction between active and non-active disease. Dig Dis Sc 2008 Aug; 53 (8): 2208-14. Vertaling Google Translate. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18253831/. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Inflammatory_bowel_disease
https://mdlcentrumleiden.nl/poliklinieken/bevolkingsonderzoek-darmkanker/verklarende-woordenlijst-verslag-coloscopie.html
https://mdlcentrumleiden.nl/poliklinieken/bevolkingsonderzoek-darmkanker/verklarende-woordenlijst-verslag-coloscopie.html
https://europepmc.org/article/med/23643278
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2013/28/sterke-stijging-dagbehandelingen-chronische-darmontstekingen
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18253831/
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967. Wang et al. (2020) beschouwen „intestinale oxidatieve stress‟- oxidatieve stress in de 

darmen – als een activerende factor voor het disfunctioneren van de darmbarriere, 

waardoor het immuunsysteem onbalans en ontsteking veroorzaakt.                                              

 

„Oxidatieve stress veroorzaakt door onevenredige productie van ROS, draagt bij aan veel darm-, 

cardiovasculaire, neurodegeneratieve ziekten en wordt zelfs geassocieerd met de menselijke levensduur 

(Finkel en Holbrook, 2000; Kim en Sieburth, 2018; Patel et al., 2016). (…) 

 

Veel darmziekten worden geïnitieerd en bevorderd door oxidatieve stress, zoals inflammatoire 

darmziekten (IBD), darminfecties, ischemische1510 darmbeschadiging en colorectale1511 kanker 

(Bhattacharyya et al.,2014). Er zijn echter weinig effectieve therapeutische strategieën beschikbaar om 

IBD te verlichten en darmbarrièrefuncties te herstellen ( Vargas-Robles, Fabiola Castro-Ochoa, Francisco 

Citalan-Madrid, & Schnoor,2019). Synthetische geneesmiddelen voor de behandeling van IBD kunnen 

enkele bijwerkingen veroorzaken, zoals misselijkheid, vermoeidheid, diarree en hoofdpijn (Hossen et 

al., 2020). Het handhaven van de ROS-balans is dringend nodig bij de behandeling van geassocieerde 

darmziekten.’1512 
 

968. Onder VI.VI.III heb ik laten zien dat myocarditis, een ontsteking van de middelste laag 

van de hartwand, het spierweefsel, als een autoimmunologisch proces moet worden 

beschouwd dat verergerd wordt door oxidatieve stress (Tada en Suzuki, 2016).1513 En een 

meer algemener verband tussen oxidatieve stress en immuniteit werd aangetoond door de 

relatie tussen de antioxidantstatus en immuniteit te beoordelen en het effect van organisch 

selenium te evalueren (Biller-Takahashi et al., 2015).1514 

 

969. Dat er geen samenhang zou zijn tussen blootstelling aan RF-EMV en effecten op het 

immuunsysteem, wordt weersproken door de studies van Boscolo et al. (2014) en Marshall 

en Ruhman-Heil (2017), beiden niet door de Commissie EMV meegenomen in het 

adviesrapport „5G en gezondheid‟. Volgens Boscolo et al. zijn er „duidelijke aanwijzingen dat 

blootstelling aan EMV, geproduceerd door radiozenders, radars of elektriciteit, veranderingen 

teweegbrengt (binnen het fysiologische bereik) in aantal en percentage van circulerende 

immuuncellen, evenals in de immuunrespons.‟ 1515 

 

                                                           
1510Ischemie is een verminderde bloedvoorziening naar organen of weefsels met als gevolg een tekort aan zuurstof en 
voedingsstoffen. Dit kan leiden tot klachten en afwijkingen.https://www.mst.nl/p/Centra/ischemie-centrum/voor-
patienten/acute-ischemie/.  
1511 Colorectaal: met betrekking tot de karteldarm en de endeldarm. 
1512 Wang Y et al. (2020). New insights in intestinal oxidative stress damage and the health intervention effects of nutriens: A 
review. Journal of Functional Foods, Volume 75, December 2020, 104248. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1756464620304722 
1513 Tada Y en Suzuki J. (2016). Oxidative stress and Myocarditis. Current Pharmaceutical Design, 2016, 22, 450-471. 
https://www.researchgate.net/profile/Yuko-
Tada/publication/287995650_Oxidative_stress_and_myocarditis/links/5a4d2637458515a6bc6dd153/Oxidative-stress-and-
myocarditis.pdf. 
1514Biller-Takahashi JD et al. (2015). The Immune system is limited by oxidative stress: Dietary selenium promotes optimal 
antioxidative status and greatest immune defense in pacu Piaractus mesopotamicus. Fish & Shelfish Immunology, volume 47, 
issue 1, November 2015, Pages 360 – 367.  
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1050464815301479#:~:text=Oxidative%20stress%20arises%20when%2
0the,reactive%20for%20different%20biological%20targets.  
1515 Boscolo P, Lovene R en Paiardini G (2014). Electromagnetic fieds and autoimmune disease. Journal Prevention and Research. 
2014 February; 3(2): 79–83. ISSN: 2240-2594 Published online 2014 July 15.  
https://ecfsapi.fcc.gov/file/10625012217305/Electromagnetic%20fields%20and%20autoimmune%20diseases-Boscolo_2014.pdf.   

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1756464620304722#b0210
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1756464620304722#b0315
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1756464620304722#b0480
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1756464620304722#b0070
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1756464620304722#b0630
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1756464620304722#b0630
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1756464620304722#b0270
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1756464620304722#b0270
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1756464620304722#b0270
https://www.mst.nl/p/Centra/ischemie-centrum/voor-patienten/acute-ischemie/
https://www.mst.nl/p/Centra/ischemie-centrum/voor-patienten/acute-ischemie/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1756464620304722
https://www.researchgate.net/profile/Yuko-Tada/publication/287995650_Oxidative_stress_and_myocarditis/links/5a4d2637458515a6bc6dd153/Oxidative-stress-and-myocarditis.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Yuko-Tada/publication/287995650_Oxidative_stress_and_myocarditis/links/5a4d2637458515a6bc6dd153/Oxidative-stress-and-myocarditis.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Yuko-Tada/publication/287995650_Oxidative_stress_and_myocarditis/links/5a4d2637458515a6bc6dd153/Oxidative-stress-and-myocarditis.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1050464815301479#:~:text=Oxidative%20stress%20arises%20when%20the,reactive%20for%20different%20biological%20targets
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1050464815301479#:~:text=Oxidative%20stress%20arises%20when%20the,reactive%20for%20different%20biological%20targets
https://ecfsapi.fcc.gov/file/10625012217305/Electromagnetic%20fields%20and%20autoimmune%20diseases-Boscolo_2014.pdf
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„Er is aangetoond dat er energie wordt geabsorbeerd in organismen die aan EMV worden blootgesteld; 

de effecten van de EMV (meer verhoogd op het immuunsysteem en het zenuwstelsel) zijn vergelijkbaar 

met die welke worden opgewekt door stress stimulaties. Wij suggereren dat de aanpassing van weefsels 

aan de EMV, bij personen met een genetische predispositie het ontstaan en de progressie van auto-

immuunziekten kan stimuleren.‟1516 

 

970. Boscolo et al. benadrukken dat debiologische effecten van EMV niet eenvoudigweg 

kunnen worden verklaard door temperatuurstijging in de cellen. 

 

„Aangezien het duidelijk is dat EMV absorptie van energie door biologische weefsels teweeg brengen, 

kan deze extra energie een groot aantal metabolische activiteiten in verschillende cellulaire 

compartimenten veroorzaken. Het is ook duidelijk dat de cellen die het meest te lijden hebben van 

blootstelling aan EMV, de cellen zijn van het immuunsysteem en het zenuwstelsel en dat EMV het 

DNA-metabolisme kunnen beïnvloeden.‟1517 

 

971. Boscolo et al. wijzen ook op het belang te erkennen dat er, vanwege een verschil in 

genetische aanleg, mensen kunnen zijn die gevoeliger zijn voor de effecten van draadloze 

technologie en een mogelijke autoimmuunrespons. 

 

„Het is bekend dat blootstelling aan EMV als een stress-achtige stimulans werkt; er zijn aanwijzingen 

voor een verhoogde incidentie van auto-immuunziekten bij mensen met een genetische predispositie 

die worden blootgesteld aan milieu-agentia of die stressvolle situaties meemaken; in dit verband 

kunnen de effecten van EMV aanvullend zijn op die van andere stressoren zoals lawaai, chemische 

verontreiniging of levens- en beroepsgebeurtenissen.  

Een aan EMV blootgesteld organisme kan mechanismen aannemen die zorgen voor aanpassing aan de 

geabsorbeerde energie van de EMV. Wanneer er sprake is van genetische aanleg voor auto-

immuniteitsziekten, in het bijzonder voor Systemische Lupus Erythematosus (LSE)1518, kan het 

organisme tijdens de fase van aanpassing aan de blootstelling aan EMV's auto-

immuniteitsmechanismen ontwikkelen die de tolerantie voor EMV ten opzichte van de eigen cellen 

kunnen verminderen.1519 

 

972. Marshall en Ruhman-Heil (2017) brengen in hun studie „Electrosmog and autoimmune 

disease‟ de mogelijke noodzaak naar voren om patiënten met een autoimmuunziekte te 

beschermen tegen elektrosmog om hen überhaupt te kunnen behandelen. In de studie 

wordt de suggestie gedaan dat, vanwege de toenemende elektrosmog en de structurele 

instabiliteiten die dit kan veroorzaken in de menselijke vitamine-D receptor (VDR) en zijn 

„ligand‟1520, binnenkort „een effectieve beheersing van elektrosmog-immunomodulatie in de 

omgeving noodzakelijk kan worden voor een succesvolle therapie van autoimmuunziekten‟. 1521 Met 

andere woorden, elektrosmog vormt een probleem bij de therapeutische behandeling van 

                                                           
1516 Ibidem, pagina 2. Vertaling DeepL Translate. 
1517 Ibidem, pagina 7. 
1518Systemische Lupus Erythematosus (LSE): ‘SLE is een auto-immuunziekte. (…) SLE wordt gekenmerkt door periodes van weinig 
tot geen ziekteactiviteit, afgewisseld met periodes van actieve ziekte. Tijdens deze opvlammingen kunnen in principe alle weefsels 
en organen ontstoken raken. In de meeste gevallen zijn er ontstekingen te vinden in de huid, de gewrichten, de slijmvliezen en de 
nieren.’ https://www.umcutrecht.nl/nl/ziekenhuis/ziekte/sle.  
1519 Boscolo P, Lovene R en Paiardini G (2014). Electromagnetic fieds and autoimmune disease. Journal Prevention and Research. 
2014 February; 3(2): 79–83. ISSN: 2240-2594 Published online 2014 July 15. Pagina 6 – 7.  
1520Een ligand is een molecuul of een ion dat een vrij elektronenpaar heeft, dat gebruikt kan worden om een binding te vormen 
met een metaal of een metaalion.https://nl.wikipedia.org/wiki/Ligand.  
1521Marshall TG en Ruhman-Heil TJ (2017). Electrosmog and autoimmune disease. Immunologic Research. 2017; 65(1): 129–
135.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5406447/.  

https://www.umcutrecht.nl/nl/ziekenhuis/ziekte/sle
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ligand
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5406447/
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autoimmuunziekten. Het effect op het herstelproces door afscherming van de hersenen en 

de hersenstam van 64 patiënten door middel van het dragen van een stralingswerend 

kapje, was opzienbarend.  

 

„Een serie van 64 door patiënten gerapporteerde resultaten na gebruik van een zilverdraadkapje, 

ontworpen om de hersenen en hersenstam te beschermen tegen microgolf elektrosmog, resulteerde in 

90% die "duidelijke" of "sterke" veranderingen rapporteerden in hun ziektesymptomen. Dit is veel 

hoger dan het percentage van 3-5% dat gemeld wordt voor elektromagnetische overgevoeligheid bij een 

gezonde bevolking en suggereert dat effectieve controle van de immunomodulatie door elektrosmog in 

de omgeving spoedig noodzakelijk kan worden voor een succesvolle therapie van auto-

immuunziekten.‟1522 

 

973. Het negeren van de risico‟s van een verhoogde oxidatieve stress voor ons afweer-

/immuunsysteem, mogelijk veroorzaakt door blootstelling aan RF-EMV, vormt gezien de 

toenemende prevalentie van autoimmuunziekten zoals o.a. MS en de ziekte van Crohn, 

een reëel en aanzienlijk gevaar voor de volksgezondheid.  

 

VI.V.VI. WIE GEEN VERBANDEN LEGT, ZIET GEEN SAMENHANG 

974. De wijze waarop de Commissie EMV van de Gezondheidsraad aandoeningen heeft 

ondergebracht in de classificatie „Geen samenhang gevonden‟ toont duidelijk aan hoe 

oppervlakkig de commissie haar werk heeft gedaan. Wie geen verbanden legt, ziet geen 

samenhang. De classificatie „Geen samenhang gevonden‟ wil dus niet zeggen dat er geen 

samenhang bestaat of mogelijk is. Sterker nog, als de Gezondheidsraad zich had verdiept 

in de gevolgen van een verhoogde oxidatieve stress, dan was zij tot de ontdekking 

gekomen dat zowel oor- als oogaandoeningen, als problemen met het hart- en vaatstelsel 

en autonoom zenuwstelsel, met hormonen en afweer- en immuunsysteem – door de 

Commissie EMV ondergebracht in „Geen samenhang gevonden‟ – het gevolg kunnen zijn 

van een verhoogde oxidatieve stress, door de commissie ondergebracht in de classificatie 

„Samenhang mogelijk‟.  

 

975. De mogelijke samenhang tussen RF-EMV en een verhoogde oxidatieve stress toont een 

breed scala aan aandoeningen en ziekten die op basis van een verhoogde oxidatieve stress 

kunnen worden verklaard. Van de risico‟s van RF-EMV kan dan ook onmogelijk worden 

volgehouden dat er geen aanwijzingen zijn van potentiële en reële schade. Het lijden en 

zelfs de dood die mogelijk voorkomen hadden kunnen worden door de erkenning van het 

risico van een verhoogde oxidatieve stress door blootstelling aan RF-EMV, roept ook 

ethische en morele vragen op over de wijze waarop de Gezondheidsraad het rapport „5G 

en gezondheid‟ tot stand heeft gebracht.  

 

  

                                                           
1522Ibidem. Vertaling DeepL Translate. Cursief: WdJ.  
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IV.VI. GEZONDHEIDSKLACHTEN TEN ONTERECHTE ONDERGEBRACHT IN 

CLASSIFICATIE „GEEN SAMENHANG GEVONDEN‟ 

976. In het „Achtergronddocument 5G en gezondheid‟ legt de Commissie EMV van de 

Gezondheidsraad bij het duiden van het probleem van elektromagnetische hypersensitiviteit 

(EHS), de nadruk op het feit dat mensen met gezondheidsklachten zichzelf als EHS hebben 

gediagnosticeerd: „Zij beschouwen zich als “electrogevoelig”.‟1523 Opvallend genoeg vermijdt 

de Commissie EMV het begrip EHS, evenals het oudere begrip „microwave ziekte‟ of 

„microwave syndroom‟ en negeert ze zelfs de door de WHO voorgestelde aanduiding 

„Idiopathic Environmental Intolerance to Electromagnetic Fields (IEI-EMF)‟. Tevens negeert ze 

het „Kennisbericht Elektrogevoeligheid‟ van het Kennisplatform EMVwaarin al in 2012 

werd erkend dat de klachten van elektrogevoeligen reëel zijn en ernstig kunnen zijnen de 

kwaliteit van leven nadeligbeïnvloeden.1524 Daarmee blijft het probleem van gemelde 

gezondheidsklachten die in verband worden gebracht metRF-EMV onderbelicht en dat is, 

zoals ik zal laten zien, volkomen onterecht en een gevaar voor de volksgezondheid.  

 

VI.VI.I. VERMOEDEN VAN INDIVIDUELE GEVOELIGHEID VOOR RF-EMV 

WETENSCHAPPELIJK VERANTWOORD 

977. Eerder  liet ik zien dat er aanwijzingen zijn van „genetische predispositie‟ van personen 

waardoor, onder invloed van blootstelling aan RF-EMV, autoimmuunziekten kunnen 

ontstaan (Boscolo et al.2014). Een mogelijke individuele gevoeligheid ten aanzien van 

blootstelling aan RF-EMV wordt bevestigd door dr. Dariusz Leszczynski (2021) in 

zijn„Review of the scientific evidence on the individual sensitivity to electromagnetic fields (EHS)‟. 

 

„Er is een bekend en wetenschappelijk bewezen fenomeen van de individuele gevoeligheid. Individuele 

gevoeligheid betekent dat, vanwege de genetische en de epigenetische verschillen tussen mensen, 

verschillende personen verschillende gevoeligheid kunnen hebben voor hetzelfde agens, of het nu 

natuurlijk of door de mens gemaakt, straling of chemisch is. Het fenomeen van de individuele 

gevoeligheid voor straling is bekend voor ioniserende straling, voor niet-ioniserende ultraviolette 

straling en voor echografie.1525 
 

978. Leszczynski is van mening, dat het wetenschappelijk verantwoord is om te vermoeden 

dat deze individuele gevoeligheid ook voor blootstellingen aan RF-EMV geldt1526 en om 

tegenmaatregelen te overwegen „om degenen die gevoeliger en kwetsbaarder zijn voor 

                                                           
1523 Gezondheidsraad (2020). Achtergronddocument 5G en gezondheid, pagina 17.  
1524Kennisbericht Elektrogevoeligheid, april 2012, blz. 1.https://www.kennisplatform.nl/elektrogevoeligheid/ 
1525 Leszczynski D (2021). Review of the scientific evidence on the individual sensitivity to electromagnetic fields (EHS). Journal of 
Environmental Health.  Published online by De Gruyter July 6, 2021.https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-
2021-0038/html.  
1526 Op basis van mijn persoonlijke ervaringskennis en alle kennis die ik heb opgedaan door het bestuderen van wetenschappelijk 
onderzoek, ben ik van mening dat het verschil mogelijk gebaseerd is op bewustzijn, dus niet zozeer op gevoeligheid voor RF-
EMV. Daarmee bedoel ik dat mensen, zonder een causal relatie te vermoeden die er mogelijk wel is, met allerlei klachten en 
daaruit voortkomende aandoeningen en ziekten kunnen rondlopen, die burgers met EHS in verband brengen met blootstelling 
aan RF-EMV en effectief weten te verminderen door deze blootstelling zoveel mogelijk te vermijden. Zeker gezien de risico’s van 
een verhoogde oxidatieve stress als gevolg van blootstelling aan RF-EMV, is dit m.i. een aannemelijke hypothese. 

https://www.kennisplatform.nl/elektrogevoeligheid/
https://www.degruyter.com/search?query=*&publisherFacet=De+Gruyter
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2021-0038/html
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2021-0038/html
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blootstellingen aan EMV te beschermen‟.1527 

 

VI.VI.II. COMMISSIE EMV VERWERPT IN STRIJD MET EIGEN CRITERIA BEWIJS 

GEZONDHEIDSKLACHTEN UIT EPIDEMIOLOGISCH ONDERZOEK 

979. Om wetenschappelijk bewijs onder te brengen in de classificatie „Geen samenhang 

gevonden‟ dient het op grond van de criteria van de Commissie EMV van de 

Gezondheidsraad aan de volgende voorwaarde te voldoen: 

 

„De overgrote meerderheid van epidemiologische onderzoeken laat geen associatie zien en de overgrote 

meerderheid van experimentele onderzoeken bij mensen en proefdieren laat geen effect zien.‟ 

 

980. Hoewel de Gezondheidsraad gezondheidsklachten, die door burgers worden 

toegeschreven aan blootstelling aan draadloze technologie (zoals hoofdpijn, slapeloosheid, 

concentratieproblemen, oorsuizen en huidirritaties), onderbrengt in de classificatie „Geen 

samenhang gevonden‟, is bij 18 van de 28 epidemiologische onderzoeken een ongunstig verband 

gevonden.1528 Dit betekent dat ruim 64 % van het epidemiologische onderzoek, dus een 

ruime meerderheid van de studies, een samenhang laat zien tussen blootstelling aan 

draadloze technologie en gerapporteerde gezondheidsklachten (EHS).  

 

981. Op grond van de eigen criteria zouden de gemeldde „gezondheidsklachten‟ (EHS) op 

basis van het experimenteel onderzoek ondergebracht moeten worden onder de 

classificatie „Samenhang waarschijnlijk‟, of tenminste onder de classificatie „Samenhang 

mogelijk‟. Zoals we in figuur 6.1 hebben gezien geldt voor deze classificaties namelijk dat: 

 

„Samenhang waarschijnlijk: De meeste epidemiologische onderzoeken laten associaties zien en/of bij de 

meeste experimentele onderzoeken bij mensen worden effecten gezien. Indien effecten alleen in 

proefdieronderzoeken als waarschijnlijk zijn beoordeeld, wordt de classificatie Samenhang mogelijk.‟ 

 

„Samenhang mogelijk: Sommige epidemiologische onderzoeken laten associaties en/of sommige 

experimentele onderzoeken laten effecten zien. Epidemiologische onderzoeken en experimentele 

onderzoeken bij mensen hebben een groter gewicht dan proefdieronderzoeken. Maar ook als er alleen 

voldoende uitgevoerde proefdieronderzoeken zijn kan deze classificatie worden toegekend.‟ 

 

982. De meeste epidemiologische tonen een ongunstig verband tussen blootstelling aan RF-

EMV en gezondheidsklachten, waaraan, doordat de Commissie EMV spreekt over „en/of‟ 

geen afbreuk kan worden gedaan door de bevindingen uit het experimenteel onderzoek. 

Beide soorten onderzoek, zowel epidemiologisch als experimenteel dienen op grond van 

de door de commissie vastgestelde criteria en bij de toewijzing naar de classificaties, 

gezamenlijk („en‟) maar ook onafhankelijk van elkaar („of‟) gewicht te hebben.  

 

                                                           
1527Leszczynski D (2021). Review of the scientific evidence on the individual sensitivity to electromagnetic fields (EHS). Journal of 
Environmental Health.  Published online by De Gruyter July 6, 2021. Vertaling Google Translate. 
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2021-0038/html. 
1528 Achtergronddocument advies 5G en gezondheid, pagina 17.  
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https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2021-0038/html


Verweerschrift W.J. de Jong - RvS 202100651/1/R4 

398 / 465 
 

983. Tegen haar eigen criteria in kiest de Gezondheidsraad er echter voor om het 

aangetoonde ongunstige verband uit het epidemiologisch onderzoek weg te strepen tegen 

de door haar beoordeelde experimentele studies, waarin door haar – ten onrechte zoals ik 

zal laten zien – „geen effecten werden gezien‟.  

 

„De commissie concludeert dat er voor het frequentiegebied van 700-2200 MHz geen verband gevonden 

is tussen blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden en het optreden van 

gezondheidsklachten als hoofdpijn, slapeloosheid, concentratieproblemen, oorsuizen en huidirritaties. 

De commissie heeft hier de resultaten van de experimentele onderzoeken, waar geen effecten werden 

gezien, zwaarder gewogen dan de epidemiologische onderzoeken, waar de gevonden associaties een 

gevolg kunnen zijn van het gebruik van een mobiele telefoon op zich, bijvoorbeeld voor het het 

voortdurend volgen van sociale media en bereikbaar willen zijn, ook ‟s nachts, en de stress en het 

slaapgebrek die daarmee gepaard gaan. Voor de frequentiegebieden 2,2-5,0 GHz en 20-40 GHz is geen 

uitspraak mogelijk.‟1529 

 

984. Het is, zacht uitgedrukt, nogal eigenaardig dat de Commissie EMV daarmee 18 

studies, die aanvankelijk de kwaliteitstoets hadden doorstaan en die effecten laten zien, 

alsnog, in strijd met haar eigen criteria, afwaardeert. In een goed beschreven onderzoek 

houden onderzoekers zelf rekening met potentiële confounders die de resultaten kunnen 

vertekenen en het is niet aan de Commissie EMV van de Gezondheidsraad om, nota bene 

op basis van uitsluitend de raadpleging van de samenvatting, een eigen interpretatie aan 

de conclusies van deze studies te geven. De vraag is dan ook gerechtvaardigd waarom het 

epidemiologisch onderzoek, dat aanvankelijk zo hoog is geclassificeerd door de 

Commissie EMV, hier opeens zo wordt ondergewaardeerd, zelfs zodanig dat het volgens 

de commissie gerechtvaardigd is om te concluderen dat er „Geen samenhang gevonden‟ is.  

 

VI.VI.III. AFWIJZING GEZONDHEIDSKLACHTEN OP BASIS VAN PROVOCATIE-

ONDERZOEK WETENSCHAPPELIJK NIET SOLIDE 

985. Bij de classificatie „Geen samenhang gevonden‟ verwerpt de Commissie EMV de 

resultaten van epidemiologisch onderzoek waarvan 64 % verhoogde gezondheidsrisico‟s 

aantoont, ten gunste van experimenteel onderzoek. Dit experimentele onderzoek betreft 

voornamelijk op mensen uitgevoerd provocatie-onderzoek dat echter, zoals ik eerder in 

dit verweerschrift en uitgebreid in mijn beroepschrift  heb laten zien, niet geschikt is voor 

het vaststellen van causaliteit dan wel het uitsluiten van nadelige gezondheidseffecten (zie 

ook en VI.III.III. „Provocatie-onderzoek vaak niet geschikt om causaliteit vast te stellen‟ in dit 

verweerschrift en het RIVM/LSO-briefrapport 1530).  

 

986. Ook dr. Dariusz Leszczynski, die het vermoeden van de individuele gevoeligheid voor 

blootstelling aan EMV als wetenschappelijk verantwoord beschouwt, evalueert 

provocatie-onderzoek als volkomen ontoereikend.  

 

                                                           
1529 Ibidem, 4.2. Gezondheidsklachten. Pagina 21.  
1530 M.J.M.Pruppers e.a. (2006). RIVM/LSO-briefrapport. Blootstelling aan elektromagnetische velden van UMTS basisstations: 
welbevinden en cognitieve functies. Beoordeling van het ‘Zwitserse onderzoek’. Pagina 8. 
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Als het logische argument voor het bestaan van EHS klopt, kunnen er problemen zijn met de kwaliteit van de 

opzet van de EHS-onderzoeken. Zoals hierboven uiteengezet, zijn er verschillende veelvoorkomende 

problemen met de tot op heden uitgevoerde EHS-onderzoeken. Deze problemen zijn: 

 

 De meeste onderzoeksgegevens zijn subjectief en beschrijven niet-specifieke symptomen. 

 Gebrek aan objectieve markers van EMV-effecten. 

 Lage aantallen EHS-vrijwilligers die deelnemen aan de onderzoeken wat kan leiden tot selectiebias. 

 Zeer grote diversiteit aan EMV-blootstellingsprotocollen. 

 Het verkrijgen van gegevens, tijdens de blootstelling of kort daarna, sluit het kijken naar de late of 

chronische effecten uit.‟   

 

987. Dit laatste wordt ook bevestigd door de Gezondheidsraad met de opmerking: 

„Experimentele onderzoeken kunnen alleen gezondheidsklachten die op korte termijn optreden 

onderzoeken‟.1531 De afwijzing van epidemiologische studies door de Gezondheidsraad om 

vervolgens het al dan niet bestaan van een causale relatie tussen gezondheidsklachten en 

EMV uitsluitend te baseren op provocatie-onderzoek, is wetenschappelijk dan ook niet 

valide en volkomen ontoereikend voor een juist risicobeeld. Dr. Dariusz Leszczynski 

hierover: 

 

„Beweren dat de subjectieve gegevens van de tot op heden uitgevoerde provocatieonderzoeken 

wetenschappelijk betrouwbaar zijn om EHS te diagnosticeren is onjuist. Subjectieve gegevens uit de 

psychologische provocatiestudies bewijzen niet, zoals sommigen beweren, dat EHS uitsluitend wordt 

veroorzaakt door zorgen en niet door blootstelling aan EMV. De hierboven opgesomde nadelen geven 

aan dat de wetenschappelijke gegevens, verkregen in de tot op heden uitgevoerde survey-onderzoeken, 

de psychologische provocatie-onderzoeken en de biochemische EHS-onderzoeken onbetrouwbaar zijn 

en onvoldoende om het bestaan van EHS te bewijzen of te weerleggen.‟1532 

 

988. De classificatie „Geen samenhang gevonden‟ gebaseerd op ontoereikend provocatie-

onderzoek met afwijzing van aanwijzingen van een mogelijk causaal verband uit 64 % van 

de epidemiologische studies, plaatst de groep burgers met gezondheidsklachten, die 

mogelijk door individuele gevoeligheid extra risico‟s loopt, buiten het bereik van elke 

vorm van zorg of bescherming.  

 

VI.VI.IV. VERHOOGDE OXIDATIEVE STRESS ALS PLAUSIBELE VERKLARING VOOR 

GEZONDHEIDSKLACHTEN 

989. Dat een verhoogde oxidatieve stress („Samenhang mogelijk‟) in verband wordt 

gebracht met een zo groot scala aan biologische veranderingen, aandoeningen en ziekten 

zoals hiervoor beschreven, maakt begrijpelijk waarom mensen die claimen ziek te worden 

van blootstelling aan RF-EMV dat doen op basis van een zo grote verscheidenheid aan 

gezondheidsklachten. Afwijzing van het bestaan van EHS (elektromagnetische 

hypersensitiviteit) omdat EHS-patiënten zichzelf noodgedwongen hebben moeten 

                                                           
1531 Gezondheidsraad (2020). Achtergronddocument 5G en gezondheid, pagina 17. 
1532Leszczynski D (2021). Review of the scientific evidence on the individual sensitivity to electromagnetic fields (EHS). Journal of 
Environmental Health.  Published online by De Gruyter July 6, 2021. Vertaling Google Translate. 
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2021-0038/html. 
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diagnosticeren, is niet langer houdbaar zodra we een verhoogde oxidatieve stress als 

biologisch werkingsmechanisme aanvaarden voor het optreden van deze klachten. 

 

990. Ook ten aanzien van gezondheidsklachten die in verband worden gebracht met 

blootstelling aan RF-EMV, had het dan ook voor de hand gelegen als de Commissie EMV 

van de Gezondheidsraad had gekeken naar de klachten die gepaard gaan met een 

verhoogde oxidatieve stress („Samenhang mogelijk‟). Aandoeningen en ziekten 

veroorzaakt door oxidatieve stress, worden uiteraard vooraf gegaan door allerlei 

symptomen. De Commissie EMV beschrijft de door burgers met EMV geassocieerde 

klachten als volgt: 

 

„Er zijn mensen die een uiteenlopend scala van gezondheidsklachten toeschrijven aan blootstelling aan 

elektromagnetische velden, zoals hoofdpijn, slapeloosheid, concentratieproblemen, oorsuizen en 

huidirritaties. Zij beschouwen zich als „elektrogevoelig‟. Voor sommige van deze mensen hebben de 

klachten ernstige negatieve gevolgen voor het dagelijks functioneren.‟1533 

 

991. Hoewel er volgens de Gezondheidsraad dus „Geen samenhang gevonden‟ is tussen 

deze gemeldde gezondheidsklachten en de door haar beoordeelde wetenchappelijke 

studies, waarbij zij opnieuw haar eigen doelstellingen om na te gaan „of er aanwijzingen zijn 

dat elektromagnetische velden met de frequenties van 5G de potentie hebben om de gezondheid te 

schaden‟ niet nastreeft, worden de hier genoemde klachten in de wetenschappelijke 

literatuur niet alleen geassocieerd met het gebruik van draadloze technologie, ook kunnen 

ze verklaard worden op basis van een verhoogde oxidatieve stress. 

 

992. Epidemiologische studies van bijvoorbeeld Cho et al. (2016) en Stalin et al (2016), 

beiden door de Commissie EMV, in strijd met haar eigen criteria weggestreept tegen het 

experimentele onderzoek, geven een positieve associatie tussen mobiel gebruik en 

hoofdpijn en bijvoorbeeld oorsuizen. Cho et al. (2016): 

 

„Deze studie suggereert dat een langere gespreksduur een grotere risicofactor is voor een toename van 

hoofdpijn dan enig ander type nadelig effect op de gezondheid, en dat dit effect chronisch kan zijn.‟1534 

 

Stalin et al. (2016): 

 

„Gezondheidsproblemen zoals hoofdpijn, oorpijn, oorsuizen, pijnlijke vingers en rusteloosheid enz. 

bleken positief geassocieerd te zijn met het gebruik van mobiele telefoons.‟1535 
 

993. Een niet door de Commissie EMV meegenomen meta-analyse van Wang et al. (2017) 

bevestigt dat hoofdpijn significant geassocieerd wordt met het gebruik van mobiele 

telefoons.1536 

                                                           
1533 Gezondheidsraad (2020). Achtergronddocument 5G en gezondheid, pagina 17.  
1534 Cho YM (2016). A follow-up study of the association between mobile phone use and symptoms of ill health. Environ Health 
Toxicol. 2016 Dec. 29; 32: e2017001. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28111420/.  
1535Stalin P et al. (2016). Mobile Phone Usage and its Health Effects Among Adults in a Semi-Urban Area of Southern India. Journal 
of Clinical and Diagnostic Research. 2016, January, volume 10, issue 01. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26894095/. Fulltext: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4740623/.  
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„Onze gegevens geven aan dat MP-gebruik1537 significant geassocieerd is met hoofdpijn, verdere 

epidemiologische en experimentele studies zijn nodig om deze associatie te bevestigen en te 

begrijpen.‟1538 

 

994. Een verhoogde oxidatieve stress kan de hier gemelde gezondheidsklachten eenvoudig 

verklaren. Eerder liet ik zien dat er in de wetenschappelijke literatuur een verband wordt 

aangenomen tussen hoofdpijn en oxidatieve stress (Geyik et al., 2016).  

 

„Oxidatieve stress, die ontstaat door een onevenwicht tussen de productie van reactieve zuurstofspecies 

(ROS) en de eliminatie door antioxidant afweermechanismen, is betrokken bij verschillende 

hoofdpijnaandoeningen, waaronder migraine.‟1539 

 

995. Daarnaast worden in de wetenschappelijke literatuur verbanden gelegd tussen een 

verhoogde oxidatieve stress en o.a. chronische vermoeidheid, duizeligheid, concentratie- 

en slaapproblemen, aritmie1540, tinnitus, ontstekingen, waaronder problemen met de huid 

en, een klacht die ik zelf kreeg toen ik nog in Leiden woonde, afasie-achtige (d.w.z. 

woordvind-)problemen.  

 

996. Over chronische vermoeidheid lezen we in achtereenvolgens Kennedy et al. (2005), 

Fukuda et al. (2016) en Lee et al. (2018):  

 

„De etiologie van chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) is onbekend; recent bewijs suggereert 

echter dat er sprake kan zijn van overmatige vorming van vrije radicalen (FR). (…) Dit is de eerste keer 

dat verhoogde niveaus van de gouden standaardmaat voor in vivo oxidatieve stress (isoprostanen) en 

hun associatie met CVS-symptomen zijn gemeld.‟1541 

 

997. Fukuda et al. (2016): 

 

‘We probeerden te bepalen of oxidatieve stress en anti-oxidatieve activiteit zouden kunnen fungeren als 

biomarkers die patiënten met chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) onderscheiden van gezonde 

vrijwilligers bij acute en subacute vermoeidheid en rustomstandigheden.  

(…) De waarden waren echter significant hoger dan in de rusttoestand van controles. Zo zou het meten 

van oxidatieve stress (d-ROMS) en anti-oxidatieve activiteit (BAP) nuttig kunnen zijn om acute, 

subacute en rustvermoeidheid bij gezonde mensen te onderscheiden van patiënten met CVS, of om 

vermoeidheidsniveaus bij gezonde mensen te evalueren.‟1542 

 

998. Lee et al. (2018):  

                                                                                                                                                                        
1536 Wang J et al. (2017). Mobile Phone Use and The Risk of Headache: A Systematic Review and Meta-analysis of Cross-sectional 
Studies. Sce Rep. 2017 Oct 3; 7 (1): 12595. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28974725/.  
1537 MP: Mobile Phone. 
1538 Wang J et al. (2017). Mobile Phone Use and The Risk of Headache: A Systematic Review and Meta-analysis of Cross-sectional 
Studies. Sce Rep. 2017 Oct 3; 7 (1): 12595 Vertaling: Google Translate. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28974725/. 
1539 Geyik S, Altunisik E, Neval AM, Taysi S (2016). Oxidative stress and DNA damage in patients with migraine.  The journal of 
headcache and pain. 17: 10 (2016. Vertaling Google 
Translate.https://thejournalofheadacheandpain.biomedcentral.com/articles/10.1186/s10194-016-0606-0.  
1540 Artimie: Afwijkingen van het ritme waarmee het hart pompt. 
1541Kennedy G, Spence VA, McLaren M, Hill A, Underwood C, Belch JJ (2005). Oxidative stress levels are raised in chronic fatigue 
syndome and are associated with clinical symptoms.Free Radic Biol Med.. 2005 Sep 1;39(5):584-9. Vertaling Google Translate. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16085177/.  
1542 Fukuda S, Nojima J, Motoki Y, Yamaguti K, Nakatomi Y, Owaka N, Fujiwara K, Watanabe Y, Kuratsune H (2016). A potential 
biomarker for fatigue: Oxidative stress and anti-oxidative activity. Biol Psychol. 2016 juli;118:88-93. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27224647/.  
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„Het is bekend dat oxidatieve stress, een status van overmatige ROS-generatie die de capaciteit van 

antioxidantafweer overschrijdt, betrokken is bij een breed scala aan pathofysiologische processen, zoals 

ontsteking, vasculaire aandoening, kanker, veroudering en chronische vermoeidheid. Om de informatie 

te verkrijgen die nodig is om de bijdrage van oxidatieve stress aan ICF1543 vast te stellen, analyseerden 

we serumparameters tussen ICF-proefpersonen en gezonde controles. Onze huidige gegevens leverden 

duidelijk bewijs van significante veranderingen van oxidatieve parameters en 

antioxidantparameters. De serumspiegel van ROS, een typische oxidatieve stressor, was 1,4 keer hoger 

bij ICF-proefpersonen dan gezonde controles (…) Een verhoogde serumspiegel van MDA werd 

waargenomen bij personen met CVS, terwijl de F2-isoprotaanspiegel ook gecorreleerd was met de 

aanwezigheid van CVS en de ernst van CVS-symptomen.‟1544 

 

999. Ook duizeligheid kan met een verhoogde oxidatieve stress in verband worden 

gebracht (Kao et al., 2014; Fang et al. 2020). 

 

„Duizeligheid is een veel voorkomend klinisch symptoom waarnaar vaak wordt verwezen door 

algemene neurologen en artsen. (…) Het is bekend dat duizeligheid sterk verband houdt met 

ontstekingen en oxidatieve stress.‟1545 

 

„Oxidatieve stressparameters zoals waterstofperoxide en reactieve stoffen waren significant verhoogd 

(…) terwijl endogene antioxidantcomponenten (…) significant waren verslechterd in de CSD1546-groep 

(…) in vergelijking met de gezonde groep.‟1547 

 

1000. Biomarkers voor oxidatieve stress zijn onderzocht om de relatie tot slaapproblemen te 

onderzoeken. 

 

„In deze studie hebben we, voor het eerst in de literatuur, de effecten van primaire slapeloosheid op 

bepaalde biomarkers voor oxidatieve stress onderzocht. Voor dit doel werden glutathionperoxidase (GSH-

Px), superoxide dismutase (SOD) en myeloperoxidase (MPO) activiteiten en niveaus van gereduceerd 

glutathion (GSH) en malondialdehyde (MDA) gemeten bij 30 patiënten met primaire slapeloosheid en 30 

gezonde vrijwilligers. (…) Onze resultaten laten zien dat de patiënten met primaire slapeloosheid significant 

lagere GSH-Px-activiteit en hogere MDA-niveaus hadden in vergelijking met de controles.‟1548 

 

1001. Dat er een relatie verondersteld wordt tussen slaapproblemen en oxidatieve stress, 

blijkt ook uit de Special Issue „Oxidative Stress and Sleep Disorders‟ die eind 2022 bij het 

MDPI (Multidisciplinair Digital Publishing Institute), een uitgever voor open access 

wetenschappelijke tijdschriften, zal verschijnen (deadline voor indienen manuscripten 15 

oktober 2022).1549 

 

                                                           
1543 ICF: Idiopathic Chronic Fatigue. 
1544 Lee SS, Kim HG, Lee DS, Son CG (2018). Oxidative Stress is a Convincing Contributor to Idiopathic Chronic Fatigue. Scientific 
Reports. 2018; 8: 12890. Vertaling Google Translate. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6110864/.  
1545Kao CL, Tsai KL, Cheng YY, Kuo CH, Lee SD, Chan RC (2014). Vestibular rehabilitation ameliorates chronic dizziness through the 
SIRT1 axis. Front. Aging Neurosci., 04 March 2014. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnagi.2014.00027/full. 
1546 CSD: Chronische subjectieve duizeligheid. 
1547 Fang Z, Huang K, Gil CH, Jeong JW, Yoo HR, Kim HG (2020). Biomarkers of Oxidative Stress and Endogenous Antioxidants for 
Patiens with Chronic Subjective Dizzyness.Scientific Reports volume 10, Article number: 1478 (2020) . 
https://www.nature.com/articles/s41598-020-58218-w.  
1548 Gulec M et al. (2012). Oxidative stress in patients with primary insomnia. Biological Psychiatry, volume 37, issue 2, June 2012, 
Pages 247 – 251. Vertaling Google Translate. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0278584612000437. 
1549 MDPI (verschijnt eind 2022). Oxidative Stress and Sleep Disorders.A special issue of Antioxidants (ISSN 2076-3921). 
https://www.mdpi.com/journal/antioxidants/special_issues/Oxidative_Stress_and_Sleep_Disorders. 
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1002. Aritmie, afwijkingen van het ritme waarmee het hart pompt, is een veel gehoorde 

gezondheidsklacht die met blootstelling aan RF-EMV in verband wordt gebracht door 

mensen met EHS. Eerder liet ik zien dat er in de wetenschappelijke literatuur een verband 

wordt aangenomen tussen hartfalen (HF) en oxidatieve stress. Aritmie is een signaal dat er 

iets mis dreigt te gaan met het hart en er blijkt steeds meer bewijs te bestaan dat de genese 

van aritmie mogelijk veroorzaakt wordt door een verhoogde oxidatieve stress (Jeong et al., 

2012; Tse et al., 2016). 

 

„Hartritmesoortnissen kunnen plotselinge hartdood (SCD) veroorzaken en bijdragen aan de huidige 

gezondheiscrisis voor hartfalen (HF). (...) Aritmische aandoeningen worden geassocieerd met 

systemische en cardiale oxidatieve stress veroorzaakt door reactieve zuurstofsoorten (ROS).‟1550 

 

„Hartritmestoornissen vormen wereldwijd een aanzienlijk probleem, wat leidt tot cerebrovaculaire 

accidenten, myocardinfarcten en plotselinge hartdood. Er is steeds meer bewijs dat suggereert dat 

verhoogde oxidatieve stress van reactieve zuurstofsoorten (ROS) (…) kan leiden tot aritmogeneze.‟1551 

 

1003. Ook tinnitus, een fantoomgeluid in het oor (of in beide oren) kan volgens Pawlak-

Osinska et al. (2018) en Celik en Koyuncu (2018) verklaard worden op basis van een 

verhoogde oxidatieve stress. 

 

„De onbalans tussen ROS en antioxidanten leidt tot veel pathologische aandoeningen in het menselijk 

lichaam. Door de ontwikkeling van oxidatieve stress ontstaat er schade aan het binnenoor. Dit leidt tot 

gehoorverlies en de aanwezigheid van het tinnitusfenomeen.‟1552 

 

„Oxidatieve stress wordt beschouwd als een van de moleculaire veranderingen die de onderliggende 

oorzaken van tinnitus zijn. (…) De resultaten van deze studie late zien dat in gevallen van tinnitus de 

oxidatieve stress en de disbalans tussen antioxidanten en enzymen significanter waren dan in de 

gzonde controlegroep.‟1553 

 

1004. Ten aanzien van allergische, ontsteking-achtige problemen met de huid, die door 

mensen met EHS worden gemeld en die ik persoonlijk ook ken sinds mijn gevoeligheid 

van RF-EMV is toegenomen, vinden we een samenhang met een verhoogde oxidatieve 

stress (Okayama, 2005; Bickers en Athar, 2006). 

 

„De huid wordt blootgesteld aan endogene en omgevingsbevorderende pro-oxidanten, wat leidt tot de 

schadelijke vorming van reactieve zuurstofsoorten (ROS). De resulterende oxidatieve stress beschadigt 

eiwitten, lipiden en DNA. Een disbalans tussen ROS en antioxidanten kan leiden tot een verhoogd 

                                                           
1550 Jeoung EM, Liu M, Sturdy M, Gao G, Varghese ST, Sovari AA, Dudley SC (2012). Metabolic stress, reactive oxygen species, and 
arrhythmia.Mol Cell Cardiol. 2012 Feb;52(2):454-63. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21978629/.  
1551

Tse G, Yan BP, Chan YWF, Tian XY, Huang Y (2016). Reactive Oxygen Species, Endoplasmic Reticulum Stress and Mitochondrial 

Dysfunction: The Link with Cardiac Arrhythmogenesis.Front Physiol.  2016 Aug 3;7:313. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27536244/. 
1552 Pawlak-Osinska et al. (2018). Assessment of the State of the Natural Antioxidant Barrier of a Body in Patients Complaining 
about the Presence of Tinnitus. Oxidative Medicine and Cellulair Longevity. Volume 2018. Article ID 1439575. 
https://www.hindawi.com/journals/omcl/2018/1439575/.  
1553 Celik M en Koyuncu I (2018). A Comprehensive Study of Oxidative Stress in Tinnitus Patients. Indian J. Otolaryngol Head Neck 
Surg. 2018 Dec; 70 (4): 521-526. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6224822/.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21978629/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27536244/
https://www.hindawi.com/journals/omcl/2018/1439575/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6224822/
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oxidatieve stressniveau. Er zijn aanwijzingen dat allergische en inflammatoire huidziekten zoals 

atopische dermatitis, urticaria en psoriasis veroorzaakt worden door oxidatieve stress.‟1554 

 

„De huid beschikt over een reeks afweermechanismen die in wisselwerking staan met toxische stoffen 

om hun schadelijke effect te ondervangen. Deze omvatten niet-enzymatische en enzymatische 

moleculen die functioneren als krachtige antioxidanten of oxidatiemiddel-afbrekende systemen. Helaas 

hebben deze homeostatische afweermechanismen, hoewel ze zeer effectief zijn, een beperkte capaciteit 

en kunnen ze overweldigd worden, wat leidt tot verhoogde ROS in de huid die de ontwikkeling van 

dermatologische ziekten kan bevorderen.‟1555 

 

1005. Tot slot de afasie-achtige klachten (woordvindproblemen) die niet door de Commissie 

EMV worden genoemd, maar die ik zelf kreeg toe ik nog in Leiden woonde in de 

nabijheid van een antenne-installatie. „Afasie is een verworven taalstoornis, veroorzaakt door 

een hersenletsel, waarbij het begrijpen en het uiten van gesproken en geschreven taal verstoord zijn 

(Dharmaperwira-Prins & Maas, 1987). Voor Schutte en Goorhuis-Brouwer (1992) is afasie een 

desintegratie van reeds verworven taal als gevolg van een hersenbeschadiging.‟1556 Opvallend is 

dat de klachten volledig verdwenen zijn, nadat ik een stralingsarme omgeving heb 

gevonden om te wonen. In de wetenschappelijke literatuur wordt afasie onder andere 

genoemd in verband met de neurodegeneratieve ziekte Alzheimer, waarvan ik eerder liet 

zien dat het in verband wordt gebracht met een verhoogde oxidatieve stress (Barham, 

Masters & Bush, 20041557; Kivrak et al, 20171558 en Yeung et al., 20211559). 

 

1006. Afasie-klachten komen voor in het vroege stadium van Alzheimer (AD1560.  

 

„Oxidatieve stress is een belangrijke schadelijke factor tijdens veroudering en pathologische 

aandoeningen. Het is betrokken bij het ontstaan en de progressie van verschillende neurodegeneratieve 

aandoeningen, zoals multiple sclerose, amyotrofische laterale sclerose, de ziekte van Batten, de ziekte 

van Parkinson en AD. Oxidatieve stress is het gevolg van een onbalans tussen de niveaus van reactieve 

zuurstofsoorten (ROS) en endogene antioxidantmechanismen, die structurele en functionele 

verslechtering van cellen veroorzaakt door lipiden, eiwitten en nucleïnezuren af te breken, en leidt 

uiteindelijk tot celdood. (…)  

AD-progressie kan in drie fasen worden ingedeeld. In het vroege stadium heeft de patiënt moeite om 

helder te denken, wat gepaard gaat met verminderde prestaties bij complexe taken. In het gematigde 

stadium is afasie duidelijk - inefficiëntie bij het benoemen van objecten of het kiezen van het juiste 

                                                           
1554 Okayama Y (2005). Oxidative Stress in Allergic and Inflammatory Skin Diseases. Current Drug Targets – Inflammation & 
Allergy, vollume 4, number 4, 2005, pp. 517 – 519 (3). 
https://www.ingentaconnect.com/content/ben/cdtia/2005/00000004/00000004/art00016.  
1555 Bickers DR en Athar M (2006). Oxidative Stress in the Pathogenesis of Skin Disease. Journal of Investigative Dermatology. 
Volume 126, issue 12, December 2006, Pages 2565 – 2575. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022202X15327354.  
1556 Paquier P, Van Dongen H en Stroink H. Geheugenstoornissen en/of begripsmoeilijkheden bij het afatische kind? In: Thiery E, 
Van Deyn PP en Scheiris J (red.) (2003). Geheugenstoornissen bij jong en oud. Onderzoek en praktijk.  Leuven / Leusden: 
Uitgeverij Acco. Pagina 255.  
1557 Barham KJ, Masters CL, Bush AI (2004). Neurogenerative diseases and oxidative stress. Nature Reviews Drugs Discovery (3) 
205 – 214; 1 March 2004. https://www.nature.com/articles/nrd1330. 
1558 Kivrak EG, Yurt KK, Kaplan AA, Alkan I, Altun G (2017). Effects of electromagnetic fields exposure on the antioxidant defense 
system. Journal of microscopy & altrastructure. 2017 Oct-Dec; 5 (4): 167 – 176.  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6025786/. 
1559 Yeung AWK, Tzvetkov NT, Georgieva MG, Ognyanov LV, Kordos K, Józwick A, Kuhl T, Perry G, Petralia MC, Mazzon E, 
Atanasov AG (2021). Reactive Oxygen Species and Their Impact in Neurodegenerative Diseases: Literature Landscape Analysis. 
ARS (Antioxidant & Redox Signaling, vol. 34, no. 5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32030995/. 
1560 AD: Alzheimer’s Disease. 

https://www.ingentaconnect.com/content/ben/cdtia/2005/00000004/00000004/art00016
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022202X15327354
https://www.nature.com/articles/nrd1330
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6025786/
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woord om een idee uit te drukken. In de ernstige fase zijn er opvallende veranderingen in de slaap-

waakcyclus, psychotische symptomen en in het vermogen om te lopen, praten en voor zichzelf te 

zorgen.‟1561  

 

1007. Als de Commissie EMV van de Gezondheidsraad een verhoogde oxidatieve stress 

classificeert als „Samenhang mogelijk‟, dan is het onjuist om gezondheidsklachten die met 

oxidatieve stress in verband gebracht kunnen worden als „Geen samenhang gevonden‟ te 

classificeren. De impact die een verhoogde oxidatieve stress kan hebben op het gehele 

fysieke systeem is duidelijk niet door de Gezondheidsraad onderzocht, waarmee ze 

ernstig faalt bij het in beeld brengen van de potentie van RF-EMV „om de gezondheid te 

schaden of veranderingen in een biologisch proces te veroorzaken.‟ 

 

VI.VI.V. VERHOOGDE OXIDATIEVE STRESS-PARAMETERS VASTGESTELD BIJ 

PATIËNTEN MET ELEKTROMAGNETISCHE HYPERSENSITIVITEIT 

1008. Eerder heb ik in verband met de bloed-hersenbarrière, die door de Gezondheidsraad 

ondergebracht is in de classificatie „Samenhang mogelijk‟, al melding gemaakt van de 

studie van de oncologen Belpomme en Irigaray1562 1563, in maart 2020 gepubliceerd in het 

International Journal of Molecular Science. Ook hier geldt dat, als de commissie zowel 

oxidatieve stress als de bloed-hersenbarrière onderbrengt in de classificatie „Samenhang 

mogelijk‟, ze een studie als van Belpomme en Irigaray (gepubliceerd in maart 2020) niet 

kan negeren bij de vraag of er een samenhang mogelijk is tussen EHS 

(gezondheidsklachten) en RF-EMV.  

 

1009. Sinds 2009 is door de Association for Research Against Cancer (ARTAC) in Parijs, 

waaraan beide oncologen verbonden zijn, een database opgebouwd met meer dan 2000 

gevallen van elektromagnetische hypersensitiviteit (EHS) en / of multiple chemische 

gevoeligheid (MCS). Belpomme ontdekte in zijn jarenlange praktijk dat patiënten met EHS 

(hypergevoeligheid voor EMV) vaak ook aan MCS (hypergevoeligheid voor chemische 

stoffen) lijden en vise versa.  

 

1010. Eerder liet zien dat door professor Belpomme niet alleen in het bloed van 80 % van de 

patiënten met EHS één, twee of drie detecteerbare biomarkers werden gevonden voor 

oxidatieve processen, ook werd door het inzetten van ultrasone hersenscans en echografie 

bij patiënten met EHS een defect in de bloedstroom van de middelste hersenslagader 

vastgesteld. Door de detecteerbare biomarkers kan er volgens de onderzoekers, de 

oncologen Dominique Belpomme en Philippe Irigaray, gesproken worden van een 

                                                           
1561 Santos JR et al. (2014). Nutritional status, oxidative stress and dementia: the role of selenium in Alzheimer’s Disease. Front 
Aging Neurosci. 2014; 6: 206. Published online 2014 Aug 28. Translation Google Translate. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4147716/.  
1562 Dominique Belpomme en Philippe Irigaray (2020). Electrohypersensitivity as a Newly Identified and Characterized Neurologic 
Pathological Disorder: How to Diagnose, Treat, and Prevent It.International Journal of Molecular Science 2020, 21, 1915; 
doi:10:3390/ijms21061915. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32168876/.   
1563 De oncologen Dominique Belpomme en Philippe Irigaray zijn verbonden zijn aan de ARTAC (Association for Research Against 
Cancer) en het ECERI (European Cancer en Environment Research Institute), met Belpomme daarnaast werkzaam voor het 
Department of Cancer Clinical Research, Paris V University Hospital. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4147716/
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objectieve somatische aandoening.  

 

 

 
 

Figuur 6.28. Klinische symptomen van gevallen van EHS en MCS in vergelijking tot een controlegroep.  

 

 

1011. De gegevens uit figuur 6.28 zijn een klinische analyse van 150 opeenvolgende 

evalueerbare gevallen uit de database, waaronder een eerder gepubliceerde reeks van 

EHS en / of MCS-patiënten, die door Belpomme et al (2015) onderzocht werden op 

biologische markers. 1564 De symptomen van zelf-gerapporteerde EHS-patiënten 

werden vergeleken met symptomen verkregen uit een controlegroep van 50 personen 

zonder EHS- en / of MCS-klachten. De resultaten laten statistisch significante 

verschillen zien. 1565 

 

 

                                                           
1564Belpomme D, Campagnac C, Irigaray P (2015). Reliable disease biomarkers characterizing and identifying 
electrohypersensitivity and multiple chemical sensitivity as two etiopathogenic aspects of a unique pathological disorder. Rev. 
Environ. Health 2015, 30, 251–271. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26613326/.  
1565 Dominique Belpomme en Philippe Irigaray (2020). Electrohypersensitivity as a Newly Identified and Characterized Neurologic 
Pathological Disorder: How to Diagnose, Treat, and Prevent It. International Journal of Molecular Science 2020, 21, 1915; 
doi:10:3390/ijms21061915. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32168876/. Pagina 4. Verttaling: DeepL Translate.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26613326/
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Figuur 6.29. EHS / MCS fysiopathologisch model gebaseerd op laagwaardige  
neuroinflammatie en oxidatieve / nitrosatieve stress-geïnduceerde  
verstoring van de bloed-hersenbarrière, volgens referentie1566. 1567 

 
 

1012. Figuur 6.29 toont een fysiopathologisch model dat laat zien hoe oxidatieve en 

nitrosatieve stress, veroorzaakt door een omgevingsstressor (EMV en/of chemische 

stoffen) een verstoring van de bloed-hersenbarrière kan veroorzaken. Neuro-

inflammatie1568 is een chronische laaggradige ontsteking in de hersenen, die aan de basis 

ligt van veel hersenziekten. Hierbij kan sprake zijn van ontstekingen aan delen van de 

hersenen zelf of aan de zenuwen.  

 

„Het grote belang van dit alomvattende fysiopathologische model is dat het de voornaamste klinische 

symptomen kan verklaren die zich voordoen bij EHS en/of MCS, aangezien de betrokkenheid van het 

limbisch systeem zowel de emotionele als de cognitieve pathologische veranderingen kan verklaren (in 

het bijzonder geheugenverlies), terwijl de betrokkenheid van de thalamus zowel de oppervlakkige als 

de diepe gevoelsgerelateerde afwijkingen kan verklaren. Uiteraard kan de mogelijke uitbreiding van de 

                                                           
1566 Belpomme D, Campagnac C, Irigaray P. (2015). Reliable disease biomarkers characterizing and identifiying 
electrohypersensitivity and multiple chemical sensitivity as two etiopathogenic aspects of a unique pathological disorder. Rev. 
Environ. Health 2015, 30, 2051 – 271. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26613326/.  
1567 Belpomme D, Irigaray P (2020). Electrohypersensitivity as a Newly Identified and Characterized Neurologic Pathological 
Disorder: How to Diagnose, Treat, and Prevent It. International Journal of Molecular Sciences. 2020, 21, 1915; 
doi.10.3390/ijms21051915. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7139347/. Pagina 12.  
1568 Bij veel hersenziekten spelen chronische laaggradige ontstekingen een grote rol bij het ziekteproces. Dit soort ontsteking 
wordt ook wel neuro-inflammatie genoemd. Hierbij kan sprake zijn van ontstekingen aan delen van de hersenen zelf, of aan de 
zenuwen. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26613326/
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neuro-inflammatie tot de frontale kwabben en mogelijk tot de hypothalamus ook de andere 

geassocieerde klinische symptomen verklaren.‟1569 

 

1013. Belpomme en Irigaray concluderen dat er op dit moment „voldoende klinische, biologische 

en radiologische gegevens zijn voor EHS om erkend te worden alseen goed gedefinieerde, objectief 

geïdentificeerde, en gekarakteriseerde pathologischeneurologische aandoening‟1570.  

 

„Als gevolg hiervan, zouden patiënten die zelf aangeven aan EHS te lijden, gediagnosticeerd moeten 

worden en behandeld moeten worden op basis van de huidige beschikbare biologische testen, inclusief 

het opsporen van perifere bloed en urine biomarkers en het gebruik van beeldvormingstechnieken 

zoals fMRI, TDU, en, indien mogelijk, UCTS. Bovendien, omdat we voor de eerste keer hebben 

aangetoond dat EHS vaak geassocieerd is met MCS en dat beide klinisch-biologische entiteiten in 

verband kunnen worden gebracht met een gemeenschappelijk fysiopathologisch mechanisme voor 

genese, blijkt duidelijk dat ze kunnen worden geïdentificeerd als een uniek neurologisch pathologisch 

syndroom, ongeacht hun oorzakelijke oorsprong. Aangezien bovendien is aangetoond dat de genese van 

MCS kan worden toegeschreven aan blootstelling aan giftige chemicaliën, en de EHS genese mogelijk 

aan excessieve blootstelling aan EMV en/of chemicaliën moeten beschermende maatregelen tegen deze 

twee milieustressoren worden genomen.‟1571 

 

1014. De conclusies van Belpomme en Irigaray staan dus lijnrecht tegenover die van de 

Commissie EMV van de Gezondheidsraad.  

 
„Ongeacht de oorzakelijke oorsprong en het werkingsmechanisme, moet EHS daarom van nu af aan 

erkend worden als een nieuwe geïdentificeerde en gekarakteriseerde neurologische pathologische 

aandoening. Aangezien het reeds een echte gezondheidsplaag is, waarbij miljoenen mensen wereldwijd 

betrokken kunnen zijn, zou het door de WHO erkend moeten worden en dus worden opgenomen in de 

ICD van de WHO. Tijdens de internationale wetenschappelijke consensusvergadering over EHS en 

MCS die we in 2015 in Brussel hebben georganiseerd, vroegen wetenschappers de WHO unaniem om 

dringend haar verantwoordelijkheid te nemen, door EHS en MCS als aparte codes in te delen in de ICD; 

om het wetenschappelijk bewustzijn van deze twee pathologische entiteiten in de medische 

gemeenschap en bij het grote publiek te verhogen, en om het onderzoek te bevorderen en artsen op te 

leiden om EHS en MCS, die in feite een unieke, goed gedefinieerde en identificeerbare nieuwe 

neurologische ziekte vormen, efficiënt te diagnosticeren, te behandelen en te voorkomen.‟1572 

 

1015. Uiteraard gaat erkenning van de risico‟s vooraf aan bescherming. Het verschil in 

standpunt maakt het verschil uit tussen het al dan niet nemen van maatregelen.  

 

1016. Zoals ik eerder heb laten zien, wordt er in verschillende studies een verband 

aangenomen tussen oxidatieve stress en aantasting van de bloed-hersenbarrièr. Aangezien 

beiden door de Gezondheidsraad ondergebracht zijn in de classificatie „Samenhang 

mogelijk‟ is het onhoudbaar om de verhoogde oxidatieve stress en de aantasting van de 

bloed-hersenbarrière zoals door Belpomme en Urigaray aangetroffen bij patiënten met 

                                                           
1569Belpomme D, Irigaray P (2020). Electrohypersensitivity as a Newly Identified and Characterized Neurologic Pathological 
Disorder: How to Diagnose, Treat, and Prevent It. International Journal of Molecular Sciences. 2020, 21, 1915; 
doi.10.3390/ijms21051915. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7139347/. Pagina 12 – 13. Vertaling: DeepL 
Translate.   
1570 Ibidem, pagina 15.  
1571 Ibidem, pagina 15 – 16.  
1572 Ibidem, pagina 16. 
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EHS (en MCS) te negeren en gezondheidsklachten (EHS) de classificeren als „Geen 

samenhang gevonden‟.  

 

1017. Ook hier kan de Gezondheidsraad het verwijt worden gemaakt dat ze verbanden niet 

doordenkt. Men dient logischerwijs eerst naar samenhang te zoeken, voordat men deze als „niet 

gevonden‟ kan beschouwen. Oxidatieve stress en mogelijke schade aan de bloed-

hersenbarrière zijn door haar ondergebracht in de classificatie „Samenhang mogelijk‟. Bij 

een daadwerkelijke betrokkenheid op het leed van burgers die aangeven ziek te worden 

van EMV en zichzelf hebben gediagnosticeerd als individuen met EHS, mag, als er naar 

samenhang wordt gezocht –een belangrijke studie als van de oncologen Belpomme en 

Urigaray niet worden genegeerd.  

 

VI.VI.VI. AANMERKELIJKE HOEVEELHEID STUDIES TEN ONRECHTE ALS „GEEN EFFECT‟ 

GECLASSIFICEERD 

1018. Omdat ik het erg opvallend vond dat de Commissie EMV van de Gezondheidsraad 

een relatief grote hoeveelheid studies bij de vraag naar een mogelijke causaliteit tussen 

gezondheidsklachten en blootstelling aan RF-EMV als „Geen effect‟ had geclassificeerd, 

besloot ik ook hier een steekproef te nemen en de samenvattingen van 6aansluitende 

zogenaamde „Geen effect‟-studies (zie figuur 6.30 en figuur 6.31) nader te bekijken. 

Raadpleging van de gemarkeerde studies, die volgens de Commissie EMV „geen effect‟ 

laten zien, bleek informatie op te leveren die opvallende afwijkt van de „Geen effect‟-

classificatie.  

 

 
 

 
 

Figuur 6.30. Fragment overzicht publicaties die volgens de Gezondheidsraad „geen effect‟ laten zien 
als het gaat om „Gezondheidsklachten‟, Achtergronddocument 5G en gezondheid, pagina 19.  
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1019. De voetnoten in figuur 6.30 verwijzen naar pagina 75 van de literatuurlijst (zie figuur 

6.31) 

 

 

 
 

Figuur 6.31. Fragment literatuurlijst van studies die volgens de Gezondheidsraad „geen effect‟ laten zien 
gerelateerd aan „Gezondheidsklachten‟, Achtergronddocument 5G en gezondheid, pagina 75.  

 
 

1020. Curcio et al. (2009) onderzochten de geschiktheid van een functionele nabij-infrarood 

spectroscopie (fNIRS) om de effecten van blootstelling aan een GSM-signaal te evalueren. Daarbij 

vonden ze overigens een „lichte invloed van het GSM-signaal op de frontale cortex‟, 

waaruit blijkt dat de studie sowieso niet in de „Geen effect‟-classificatie thuishoort. Maar 

even bedenkelijk is het feit dat deze studie niet tot doel had gezondheidsklachten te 

evalueren, maar de geschiktheid van van fNIRS als niet-invasief instrument voor 

onderzoek. 

 

„Het doel van deze studie was met functionele nabij-infrarood spectroscopie (fNIRS) de effecten te 

evalueren van een acute blootstelling (40 minuten) aan een GSM-signaal (Global System for Mobile 

Communications),uitgezonden door een mobiele telefoon (MP), op de zuurstofvoorziening van de 

frontale cortex. (…) De fNIRS-resultaten toonden een lichte invloed van het GSM-signaal op de frontale cortex, 

met een lineaire toename van [HHb] als functie van de tijd in de conditie Echte blootstelling (F4,40 = 

2,67; P = 0,04). (…) Deze resultaten suggereren dat fNIRS een geschikt instrument is om veilig en niet-

invasief de corticale activatie te onderzoeken in GSM blootstelling experimentele settings. Gezien de 

korte-termijn effecten waargenomen in deze studie, moeten de resultaten worden bevestigd op een 

grotere steekproefgrootte en met behulp van een multikanaals instrument dat het onderzoek van een 

breder deel van de frontale cortex mogelijk maakt.‟1573 

 

                                                           
1573https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19240743/. Vertalng citaat: Deepl Translator.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19240743/
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1021. Schmid, Loughran et al. (2012) bevestigen dat pulsgemoduleerde RF-EMV de 

hersenfysiologie veranderen. 

 

„In overeenstemming met eerdere bevindingen leveren onze resultaten verder bewijs dat 

pulsgemoduleerde RF EMF de hersenfysiologie veranderen, hoewel het tijdsverloop van het effect in de 

verschillende studies variabel blijft. Bovendien hebben we aangetoond dat 

modulatiefrequentiecomponenten binnen een fysiologisch bereik voldoende kunnen zijn om deze 

effecten te induceren.‟1574 

 

1022. Schmid, Murbach et al. (2012) vonden effecten in de delta-  en theta-activiteit (niet-

snelle oogbewegingsslaap) en in de alfa- en delta-activiteit (snelle oogbewegingsslaap). 

Hoewel er geen effecten werden gevonden op de slaaparchitectuur of op de cognitie, kan 

niet gesproken worden over „Geen effect‟.  

 

„Blootstelling aan radiofrequentie verhoogde het vermogen van het elektro-encefalogram in het 

spilfrequentiebereik. Verder werden delta- en theta-activiteit (niet-snelle oogbewegingsslaap), en alfa- 

en delta-activiteit (snelle oogbewegingsslaap) beïnvloed na beide blootstellingscondities. Er werd geen 

effect op de slaaparchitectuur en geen duidelijke invloed van de blootstelling op de cognitie 

waargenomen. Deze resultaten tonen aan dat zowel pulsgemoduleerde radiofrequente als gepulseerde 

magnetische velden de hersenfysiologie beïnvloeden, en dat de aanwezigheid van significante 

frequentiecomponenten boven 20 Hz niet fundamenteel is om deze effecten te laten optreden. Omdat 

de reacties niet voor alle blootstellingen identiek waren, ondersteunt de studie niet de hypothese dat de 

effecten van radiofrequentieblootstelling alleen op demodulatie van het signaal gebaseerd zijn.‟1575 

 

1023. Spichtig et al. (2012) constateren dat intermitterende blootstelling aan RF-EMV korte- 

en middellange-termijn effecten kunnen hebben op de cerebrale bloedcirculatie en de 

hartslag. 

 

„Bij blootstelling aan 0,18 W/kg werd een significante kortetermijnstijging (binnen 80 s) van het oxy-

heamoglobine en het totale hemoglobine gevonden, die klein was (ongeveer 17%) in vergelijking met 

een functionele hersenactivatie (toestand iv). Bij blootstellingen aan 0,18 en 1,8 W/kg werd een 

significante afname van de middellange-termijnrespons van desoxyhemoglobine geconstateerd, die 

binnen het bereik van fysiologische fluctuaties lag. De hartfrequentie op middellange termijn was 

significant hoger bij 1,8 W/kg dan bij blootstelling met sham. De andere parameters vertoonden geen 

significante effecten.De gegevens suggereren dat intermitterende blootstelling aan UMTS elektromagnetische 

velden kleine korte- en middellange-termijn effecten heeft op de cerebrale bloedcirculatie en de hartslag.‟1576 

 

1024. Lustenberger et al. (2013) vonden effecten op de Slow Wave Activity (SWA), ofwel 

trage-golf-activiteit, met een mogelijk „negatieve impact op de slaap-afhankelijke 

prestatieverbetering‟ tot gevolg. Diepe slaap wordt ook wel trage-golf-slaap genoemd.1577 

 

„Doelstelling: Het doel van onze studie was om mogelijke mechanismen te onderzoeken hoe RF-EMV 

de corticale activiteit tijdens de slaap beïnvloeden en om te testen of deze effecten op de corticale 

activiteit tijdens de slaap interageren met slaap-afhankelijke prestatieveranderingen. (…) 

Conclusie: De veranderingen in het tijdsverloop van SWA tijdens de blootstellingsnacht kunnen een 

                                                           
1574https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21489004/. Vertaling citaat: DeepL Translator. 
1575https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22724534/. Vertaling citaat: DeepL Transator.  
1576https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21695708/. Vertaling citaat: DeepL Translate.  
1577https://nl.wikipedia.org/wiki/Diepe_slaap. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21489004/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22724534/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21695708/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Diepe_slaap
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interactie weerspiegelen van RF EMV met de renormalisatie van corticale exciteerbaarheid tijdens de 

slaap, met een negatieve impact op de slaap-afhankelijke prestatieverbetering.‟1578 

 
1025. Vecsei et al. (2013) stelden een meetbaar desensibilisatie-effect (een ongevoelig 

worden) vast aan de andere zijde dan de zijde van blootstelling en daarnaast een toename 

van de subjectieve pijnperceptie tijdens de schijnblootstelling.  

 

„De blootstelling veroorzaakte een meetbaar desensibilisatie-effect door een significante verhoging van 

de thermische pijndrempel aan de contralaterale zijde van de blootstelling. Parallel hieraan nam de 

subjectieve pijnperceptie toe in het blok aan het einde van de bestraling (blok 3) voor de sham 

blootstellingsconditie. Al met al geven de gegevens aan dat de algehele subjectieve sensitisatie voor 

herhaalde thermische stimulatie werd verzwakt in de UMTS blootstellingsgroep.‟1579 

 

1026. Al deze studies tonen dus biologische effecten aan, waarvan bij voorbaat niet kan worden 

vastgesteld of ze al dan niet tot gezondheidsklachten of –schade zullen leiden. Het is dan ook 

verontrustend dat de Commissie EMV van de Gezondheidsraad ze zonder enige 

toelichting aanmerkt als „Geen effect‟. Ook is vaak niet duidelijk welk verband er door de 

commissie gezocht is tussen de door mensen met EHS gemeldde gezondheidsklachten en 

het experimenteel onderzoek dat hier is verricht. Geen van de studies die ik hier heb 

uitgelicht, is op zoek naar een mogelijke (uitsluiting van) causaliteit tussen RF-EMV en 

gemeldde gezondheidsklachten. En geen van de hier geraadpleegde studies geeft reden 

om ze als „Geen effect‟ te kenmerken.  

 

1027. In een niet gepubliceerd onderzoek naar de deugdelijkheid van het adviesrapport van 

de Gezondheidsraad (Verhagen, 20211580) werd vastgesteld dat van de 37 experimentele 

studies die door de Commissie EMV met betrekking tot gezondheidsklachten in de „Geen 

effect‟-categorie zijn ingedeeld, 18 studies wel degelijk effecten aantoonden. Dat betekent 

dat mogelijk meer dan de helft van de studies ten onrechte door de Commissie EMV in de 

„Geen-effect‟-categorie zijn ondergebracht, waardoor een volkomen vertekend beeld van 

het wetenschappelijk bewijs wordt gegeven. Uitgaande van de juistheid van deze 

informatie zou dit betekenen dat gezondheidsklachten op basis van de 5 verschillende 

classificaties1581, waarmee „de sterkte van het wetenschappelijke bewijs voor de potentie om de 

gezondheid te schaden of veranderingen in een biologisch proces te veroorzaken‟1582in een geheel 

andere classificatie dienen te worden ingedeeld, namelijk in „Samenhang 

waarschijnlijk‟1583.  

 

                                                           
1578https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23482083/. Vertaling citaat DeepL Translator. 
1579https://www.emf-portal.org/en/article/22888. Vertaling citaat DeepL Translator. 
1580 Samengevat in: Vera Verhagen en Elze van Hamelen. Groen licht voor 5G gebaseerd op frauduleus rapport. Gezond verstand, 
nr. 21, 2020.  
1581 Classificaties: 1) Samenhang aangetoond; 2) Samenhang waarschijnlijk; 3) Samenhang mogelijk; 4) Geen samenhang 
gevonden; 5) Geen uitspaak mogelijk. Zie Kernadvies 5G en gezondheid, pagina 20. 
1582Gezondheidsraad (2020). Kernadvies 5G en gezondheid, pagina 20.  
1583Samenhang waarschijnlijk: De meeste epidemiologische onderzoeken laten associaties zien en/of bij de meeste 
experimentele onderzoeken bij mensen worden effecten gezien. Indien effecten alleen in proefdieronderzoeken als 
waarschijnlijk zijn beoordeeld, wordt de classificatie Samenhang mogelijk. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23482083/
https://www.emf-portal.org/en/article/22888
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1028. Gezien de grote hoeveelheid fouten die blijkbaar in het adviesrapport van de 

Commissie EMV zijn gemaakt, is de vraag gerechtvaardigd of hier sprake is van bias of 

van opzet en dus van wetenschappelijke fraude. De conclusie van de Gezondheidsraad 

dat er „Geen samenhang gevonden‟ is tussen gezondheidsklachten en RF-EMV is op zijn 

minst niet goed genoeg onderbouwd.  

 

VI.VII. CLASSIFICATIE „GEEN UITSPRAAK MOGELIJK‟DUIDT OP ONZEKERE RISICO‟S 

DIE NIET MOGEN WORDEN GENEGEERD 

1029. Figuur 6.32 laat zien dat er volgens de Commissie EMV ten aanzien van een groot 

aantal blootstellingsrisico‟s „Geen uitspraak mogelijk‟ is als het gaat om „het 

wetenschappelijk bewijs voor de potentie om de gezondheid te schaden of veranderingen in een 

biologisch proces te veroorzaken‟. Naast gezondheidsklachten (EHS), gehoor, hart en 

bloedvaten, autonoom zenuwstelsel en neurodegeneratieve ziekten die onderzocht zijn 

binnen de  frequentieband 2,2 – 5,0 GHz en neurodegeneratieve ziekten en mannelijke 

vruchtbaarheid die onderzocht zijn binnen de frequentieband 700 – 2200 MHz, heeft de 

Commissie EMV alle gezondheidsrisico‟s met betrekking tot de ultra- tot extreem hoge 

frequenties, van 20-40 GHz geclassificieerd als „Geen uitspraak mogelijk‟. 

 

1030. Hoewel de Commissie EMV in haar brief aan de Tweede Kamer adviseert om de 26 

GHz-frequentieband niet in gebruik te nemen zolang mogelijke gezondheidsrisico‟s niet 

zijn onderzocht1584, worden de risico‟s die uit deze onzekerheid spreken niet of nauwelijks 

door de commissie geduid.  

 

1031. Opvallend is dat de Commissie EMV de al in gebruik genomen 60 GHz-

frequentieband nergens vermeldt. Dit terwijl deze extreem hoge frequentie (EHF-EMV) 

onder het millimetergolf-bereik valt, waarover volgens de commissie „Geen uitspraak 

mogelijk‟ is omdat wetenschappelijke kennis ontbreekt.  

 

IV.VI.I. CLASSIFICATIE ‟GEEN UITSPRAAK MOGELIJK‟ VOOR NEURODEGENERATIEVE 

ZIEKTEN IN ALLE FREQUENTIEGEBIEDEN NEGEERT BEWIJS SAMENHANG MET 

OXIDATIEVE STRESS 

1032. Neurodegeneratieve ziekten zijn door de Commissie EMV onder alle frequentiebanden 

als „Geen uitspraak mogelijk‟ geclassificeerd. Dit terwijl er in de wetenschapelijke 

literatuur(zie  VI.II.V, VI.II.VII, VI.III.I, VI.IV, VI.VI.IV hiervoor) een duidelijke samenhang 

is gevonden tussen neurodegeneratieve ziekten en oxidatieve stress (door de 

Gezondheidsraad geclassificeerd als „Samenhang mogelijk‟).  

 

1033. Op pagina 28 van het Achtergronddocument 5G en gezondheid lezen we met 

betrekking tot neurodegeneratieve ziektes: 

                                                           
1584 Gezondheidsraad (2020). Kernadvies 5G en gezondheid, pagina 4 – 5.  
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„Neurodegeneratieve ziekten zijn het gevolg van functionele achteruitgang of afsterven of verdwijnen 

van zenuwweefsel in de hersenen. Voorbeelden zijn de ziekten van Alzheimer en Parkinson, amyotrofe 

lateraal sclerose (ALS) en multiple sclerose (MS). De commissie heeft in dit advies 1 onderzoek 

meegewogen naar de relatie tussen blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden en 

neurodegeneratieve ziekten, zie tabel 21.‟1585 
 

Zonder terug te komen op de eerder gevonden effecten bij „neurodegeneratie‟ baseert de 

Commissie EMV haar advies met betrekking totneurodegeneratieve ziektes op één 

epidemiologisch onderzoek, waarin een verhoogd risico gevonden is op ALS.  

 

 
 

Figuur 6.32. Geen uitspraak mogelijk volgens de Commissie EMV van de Gezondheidsraad.1586 

 

1034. Amyotrofische Lateraal Sclerose (ALS) is een ziekte van de zenuwcellen die de spieren 

aansturen1587. Jaarlijks krijgen gemiddeld zo‟n 500 mensen in Nederland de diagnose ALS. 

                                                           
1585 Gezondheidsraad (2020). Achtergronddocument 5G en gezondheid, pagina 28.  
1586 Gezondheidsraad (2020) Kernadvies 5G en gezondheid, pagina 22. 
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De Stichting ALS spreekt van een  doodvonnis, want een behandeling tegen deze slopende ziekte 

is er nog niet‟.1588 

 

„De gemiddelde levensverwachting na de eerste klachten is 3 tot 5 jaar. ALS-patiënten hebben dus geen 

tijd te verliezen. Met meer geld kan er een versnelling komen in het onderzoek naar ALS en de 

verwante ziektes PSMA1589 en PLS1590. Want er is maar één manier om ALS de wereld uit te helpen: 

wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en een behandeling.‟1591 

 

1035. Op de website van „ALS op de weg‟ lezen we over Amyotrofische Lateraal Sclerose: 

 

„Deze neuromusculaire (zenuw-/spier-) aandoening leidt tot het onvoldoende functioneren van de 

spieren. Dat komt doordat de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg en het onderste deel van de 

hersenen – de zogenaamde hersenstam – afsterven. Hierdoor komen de signalen vanuit de hersenen 

niet meer aan bij de spieren. De hersenen kunnen dan geen spierbewegingen meer op gang brengen.‟1592 

 

1036. De studie die de Commissie EMV heeft meegewogen is een epidemiologisch 

onderzoek uit 2019 naar een mogelijk causaal verband tussen blootstelling aan GSM-

antennes en ALS.  

 

 
 
Figuur 6.33.Verhoogd risico op de dodelijke ziekte Amyotrofische Lateraal Sclerose (ALS)  
Achtergronddocument  5G en gezondheid, Gezondheidsraad, pagina 28. 

 
 

1037. In deze studie van Luna et al.1593 werd een significant verhoogd risico op ALS gevonden, 

waarbij voor 90 % van de bevolking de blootstellingen werden geschat op minder dan 1,72 

V/m in stedelijke gebieden en minder dan 1,23 V/m in landelijke gebieden.  

                                                                                                                                                                        
1587https://www.alsopdeweg.nl/over-de-ziekte-als. 
1588Stichting ALS Nederland.  https://www.als.nl/wat-is-als.  
1589PSMA (progressieve spinale musculaire atrofie) is een zenuw-/spierziekte. Dit noemen we ook wel een neuromusculaire 
aandoening. Bij PSMA werken de zenuwen die verbonden zijn met de spieren steeds minder goed. Daardoor worden de spieren 
steeds dunner en slapper.https://www.umcutrecht.nl/nl/ziekenhuis/ziekte/psma.  
1590Primaire laterale sclerose (PLS), ook laterale sclerose (LS) genoemd, is een aandoening van het ruggenmerg die leidt tot 
stijfheid en spasticiteit van de benen en - minder vaak - van de armen. PLS begint meestal met stijfheid in de benen. De 
spierspanning is verhoogd en mensen struikelen makkelijk.https://www.spierziekten.nl/overzicht/primaire-laterale-sclerose/.  
1591Stichting ALS Nederland.  https://www.als.nl/wat-is-als. 
1592https://www.alsopdeweg.nl/over-de-ziekte-als. 
1593Luna J, Leleu JP, Preux PM, Corcia P, Couratier P, Marin B, et al.. Residential exposure to ultra high frequency electromagnetic 
fields emitted by Global System for Mobile (GSM) antennas and amyotrophic lateral sclerosis incidence: A geo-epidemiological 
population-based study.Environ Res 2019; 176: 108525. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31226626/. 

https://www.alsopdeweg.nl/over-de-ziekte-als
https://www.als.nl/wat-is-als
https://www.umcutrecht.nl/nl/ziekenhuis/ziekte/psma
https://www.spierziekten.nl/overzicht/primaire-laterale-sclerose/
https://www.als.nl/wat-is-als
https://www.alsopdeweg.nl/over-de-ziekte-als
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31226626/
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In de samenvatting van de studie lezen we:  

 

„Amyotrofische laterale sclerose (ALS) is een fatale neurodegeneratieve ziekte met onbekende etiologie. 

Het aantal antennes voor mobiele communicatie is de afgelopen decennia toegenomen. Bijgevolg is er 

een gestage toename van blootstelling in het milieu aan ultrahoogfrequente elektromagnetische velden 

(UHF-EMV's) die worden uitgezonden door GSM-communicatieantennes (Global System for Mobile), 

wat aanleiding geeft tot bezorgdheid over mogelijke gezondheidsrisico's bij de algemene bevolking.  

 

Het doel was het verband te evalueren tussen blootstelling in woningen aan UHF-EMV's afkomstig van 

GSM-antennes en het risico van ALS bij de algemene bevolking. Er werd een geo-epidemiologisch 

bevolkingsonderzoek uitgevoerd in Limousin (Frankrijk). Gevallen van ALS werden geïdentificeerd via 

een register (FRALim, periode 2000-2012). Er werd een model ontwikkeld om de blootstelling aan UHF-

EMF te schatten op basis van de afstand en het vermogen van GSM-antennes. Blootstelling aan 

meerdere emissies uit verschillende richtingen werd in aanmerking genomen. Er werd een niet-

cumulatief en een cumulatief model opgesteld. Een geografisch informatiesysteem integreerde het 

rastermodel van blootstelling en de residentiële distributie van waargenomen en verwachte gevallen. 

Een gegeneraliseerd lineair model werd uitgevoerd om de associatie te testen.  

 

In totaal werden 312 ALS-gevallen opgenomen. We schatten blootstellingen onder 1,72 V/m in 

stedelijke gebieden en onder 1,23 V/m in landelijke gebieden voor 90% van de bevolking. Er was een 

gradiënteffect zichtbaar tussen blootstelling aan UHF-EMV en de incidentie van ALS, met een 

statistisch significante trend. Er werd een significant verhoogd risico op ALS waargenomen tussen de 

niet-blootstellingscategorie en de hoogste blootstellingscategorie, met een relatief risico van 1,78 (95% 

CI: 1,28-2,48) in het niet-cumulatieve model en 1,83 (95% CI: 1,32-2,54) in het cumulatieve model. Onze 

resultaten wijzen op een mogelijk verband tussen blootstelling aan UHF-EMV in de woonomgeving en 

ALS. Ecologische studies zijn een middel om hypotheses te genereren. Verdere studies zijn nodig om de 

mogelijke rol van EMV's op neurodegeneratie te verduidelijken.‟1594 

 

1038. We kunnen ons afvragen of deze informatie niet bij belangenorganisaties als de 

Stichting ALS Nederland terecht moet komen, vooral omdat de etiologie van ALS 

onbekend is en de ziekte dodelijk. Echter, in plaats van expliciet te zijn over onzekerheden, 

zoals de normen voor een goede onderzoekspraktijk volgens de Gedragscode 

wetenschappelijke integriteit vereist1595, verdwijnt het epidemiologische onderzoek naar 

de dodelijke ziekte ALS, ondergebracht in de classificatie „Geen uitspraak mogelijk‟ in de 

conclusies volledig uit beeld. De Commissie EMV faalt daarmee in het nemen van haar 

verantwoordelijkheid tegenover een groep mensen die nu ten dode zijn opgeschreven. 

Informatie over een mogelijk causaal verband tussen RF-EMV, oxidatieve stress en ALS 

zou onmiddellijk beschikbaar moeten komen voor elke ALS-patiënt en betrokkenen.1596 

 

1039. Opvallend is de relatief lage veldsterktes waarbij het significant verhoogde risico op 

ALS is gevonden. Ik herhaal nog eens dat voor 90 % van de bevolking de geschatte 

                                                           
1594Ibidem. Vertaling samenvatting: WdJ.  
1595 Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit, pagina 17. 
https://www.universiteitenvannederland.nl/files/documenten/Nederlandse%20gedragscode%20wetenschappelijke%20integrite
it%202018.pdf.  
1596 Het cynische lot van ALS-patiënten is dat ze, naarmate hun spieren / zenuwen meer degenereren, ze meer en meer 
afhankelijk worden gesteld van draadloze communicatietechnologie (e-health / IoMT)  in verpleeg- en verzorgingstehuizen. Als 
een mogelijk causaal verband tussen RF-EMV, oxidatieve stress en ALS wordt aangenomen, dan betekent dit dat de ALS-patiënt 
meer en meer afhankelijk wordtgesteld van datgene wat hem of haar mogelijk doodt, namelijk de draadloze 
communicatiesystemen.  

https://www.universiteitenvannederland.nl/files/documenten/Nederlandse%20gedragscode%20wetenschappelijke%20integriteit%202018.pdf
https://www.universiteitenvannederland.nl/files/documenten/Nederlandse%20gedragscode%20wetenschappelijke%20integriteit%202018.pdf
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veldsterktes lager waren dan (in stedelijke gebieden) 1,72 V/m en (in landelijke gebieden) 

1,23 V/m. De nieuwe ICNIRP-grenswaarden lopen op van maximaal 61 V/m („whole 

body exposure‟) tot maar liefst 122 V/m („local exposure‟).  

 

VI.VI.II. ONZEKERE RISICO‟S VAN HET GEBRUIK VAN EXTREEM HOGE FREQUENTIES 

OF MILLIMETERGOLVEN – ONDANKS ADVIES 26 GHZ NIET IN GEBRUIK TE NEMEN - 

NIET OF NAUWELIJKS DOOR COMMISSIE EMV GEDUID 

1040. In hoofdstuk IV heb ik laten zien dat, met de extreem hoge frequenties (EHF-EMV of 

millimetergolven) waar de nieuwe 5G-technologie op de „superdatalaag‟ gebruik van zal 

gaan maken (26 GHz) en al van maakt (60 GHz), nieuwe technologieën en daarmee 

onbekende risico‟s worden geïntroduceerd die om een risico-beoordeling vragen.  

 

1041. In 2019 publiceerden Simkó en Mattsson een review van 97 experimentele 

onderzoeken op het gebied van millimetergolven. Deze, door de Deutsche Telekom 

Technik GmbH gefinancierde studie1597, wordt door de Gezondheidsraad op pagina 7 van 

het „Achtergronddocument 5G en gezondheid‟ en in de literatuurlijst genoemd. De 

conclusies van deze studie zijn: 

 

„Samengevat laten de meeste onderzoeken met blootstelling aan MMW biologische reacties zien. Uit deze 

observatie kunnen echter geen diepgaande conclusies worden getrokken met betrekking tot de 

biologische en gezondheidseffecten van blootstelling aan MMW in het frequentiebereik van 6-100 

GHz. De onderzoeken zijn heel verschillend en het totaal aantal onderzoeken is verrassend laag. De 

reacties treden zowel in vivo als in vitro op en zijn van invloed op alle onderzochte biologische eindpunten.‟1598 

 

1042. Het is niet verwonderlijk dat in dit industrie-gefinancierde onderzoek de conclusies 

worden gebagatelliseerd. Echter, ondanks deze bagatellisering blijft staan dat „de meeste 

onderzoeken met blootstelling aan MMW biologische reacties‟ laten zien en dat de reacties 

zowel in vivo als in vitro optreden en van invloed zijn „op alle onderzochte biologische 

eindpunten‟.  

 

1043. In 2020 publiceerde dr. Dariusz Leszczynski1599 een review van 99 experimentele 

studies over millimetergolven. In de samenvatting lezen we:  

 

„De huidige implementatie van de vijfde generatie van de draadloze communicatietechnologie, de 5G-

technologie, heeft het gezondheidsdebat over het nieuwe soort straling dat zal worden 

gebruikt/uitgezonden door de 5G-apparaten en -netwerken – de millimetergolven – opnieuw 

aangewakkerd. Het nieuwe aspect van de 5G-technologie, waar sommige toekomstige gebruikers zich 

zorgen over maken, is dat zowel antennes als apparaten zich continu in de buurt van de lichamen van 

                                                           
1597‘Dit onderzoek werd gefinancierd door Deutsche Telekom Technik GmbH, Bonn, Duitsland, PO-nummer 4806344812.’ 
Simkó M, Mattsson MO. 5G Wireless communication and health effects - a pragmatic review based on available studies 
regarding 6 to 100 GHz. Int J Environ Res Public Health 2019; 16(18): E3406. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6765906/.  
1598Ibidem.  
1599 Dariusz Leszczynski (2020). Physiological effects of millimeter-waves on skin and skin-cells: an overview of the to-date 
published studies. Rev Environ Health. 2020 Aug 24; 35 (4): 493 – 515. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32829319/. 
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2020-0056/html.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31540320/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32829319/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6765906/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32829319/
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2020-0056/html
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de gebruikers zullen bevinden. De huid is het enige orgaan van het menselijk lichaam, naast de ogen, 

dat direct wordt blootgesteld aan de mm-golven van de 5G-technologie. Het hele wetenschappelijke 

bewijs over de mogelijke effecten van millimetergolven op de huid en huidcellen bestaat momenteel 

echter uit slechts zo'n 99 onderzoeken. Dit geeft duidelijk aan dat het wetenschappelijk bewijs met betrekking 

tot de mogelijke effecten van millimetergolven op de mens onvoldoende is om wetenschappelijk onderbouwde 

blootstellingslimieten op te stellen en een wetenschappelijk onderbouwd gezondheidsbeleid voor de mens te 

ontwikkelen. Er is onvoldoende onderzoek gedaan en daarom moeten voorzorgsmaatregelen worden 

overwogen voor de uitrol van 5G, voordat het voldoende aantal kwaliteitsonderzoeken zal worden 

uitgevoerd en het gezondheidsrisico, of het ontbreken daarvan, wetenschappelijk is vastgesteld.‟1600 

 

1044. Ten aanzien van de 26 GHz-frequentieband geeft de Commissie EMV in het 

„Kernadvies 5G en gezondheid‟ het volgende advies: 

 

„De commissie adviseert de frequentieband van 26 GHz niet voor 5G in gebruik te nemen, zolang mogelijke 

gezondheidsrisico‟s niet zijn onderzocht.‟1601 

 

1045. Dat de Nederlandse overheid besloten heeft dit advies te negeren, is niet erg 

verwonderlijk gezien de wijze waarop de Commissie EMV haar rapport en argumentatie 

heeft opgebouwd en benadrukt dat, naast de vaststelling dat het waarschijnlijk is dat 

veranderingen in de elektrische activiteit samenhangen met blootstelling, voor „de meeste 

overige biologische processen (…) niet (is) aangetoond en ook niet waarschijnlijk (is) dat 

veranderingen hierin samenhangen met blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden, 

al is dit ook niet uit te sluiten. Alleen voor veranderingen in het afweersysteem en hormoonspiegels 

is geen samenhang gevonden. Onderzoek naar effecten van blootstelling aan frequenties rond 26 

GHz ontbreekt vrijwel.‟1602 

 

1046. Ik maak de Afdeling er op attent dat een mogelijke samenhang tussen blootstelling 

aan radiofrequente elektromagnetische velden in ieder geval met betrekking tot 

veranderingen in het afweersysteem onmogelijk in de classificatie „Geen samenhang 

gevonden‟ kan worden ondergebracht, vanwege de aangetoonde rol die het 

afweerssysteem bij een verhoogde oxidatieve stress hier speelt („Samenhang mogelijk‟). 

Hoewel de Commissie EMV dus adviseert om de 26 GHz frequentieband niet in gebruik te 

nemen „zolang mogelijke gezondheidsrisico‟s niet zijn onderzocht‟, heeft zij met de 

conclusies in haar rapport een beeld geschetst van risico‟s die „niet zijn aangetoond en ook 

niet waarschijnlijk zijn‟. Daarmee wordt de tendens aangemoedigd om „geen bewijs van 

schade‟ te beschouwen als „bewijs van geen schade‟ („No evidence of harm equals evidence of 

no harm‟). Een dergelijke houding wordt door milieudeskundige dr. David Gee echter 

beschouwd als een wetenschappelijke misdaad.1603 

                                                           
1600Dariusz Leszczynski (2020). Physiological effects of millimeter-waves on skin and skin-cells: an overview of the to-date 
published studies. Rev Environ Health. 2020 Aug 24; 35 (4): 493 – 515. Google Translate. Cursief: WdJ. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32829319/. https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2020-0056/html. 
1601 Gezondheidsraad (2020). Kernadvies 5G en gezondheid, pagina 4 – 5.  
1602 Ibidem, pagina 5.  
1603Dr. David Gee: ‘De Nederlandse Gezondheidsraad heeft hierover steeds een heel conservatief standpunt ingenomen. In 2002 
kwam de raad in zijn eerste rapport tot de conclusie: er is geen bewijs voor schade voor tumoren in het hoofd, bij kinderen noch 
volwassenen. In datzelfde jaar concludeerde de Britse National Radiological Protection Board over hetzelfde onderwerp: er is héél 
weinig bewijs voor veiligheid, er is géén uitvoerig onderzoek gedaan voor een voldoende lange periode om te concluderen dat het 
veilig is. Dus de Nederlanders begingen een wetenschappelijke misdaad door te stellen: “No evidence of harm equals evidence of 
no harm." (Geen bewijs voor schade betekent bewijs voor geen schade.)’NRC-Handelsblad. Omgaan met onbewezen gevaren, 13 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32829319/
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2020-0056/html
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1047. Opmerkelijk is dat de Commissie EMV de risico‟s van de complete 60 GHz-

millimeterband, een frequentieband die gebruik maakt van beamforming, in haar 

adviesrapport negeert. Deze frequentieband mag zonder frequentievergunning door de 

industrie en particulieren worden gebruikt en wordt inmiddels door de WiFi Alliance 

geëxploiteerd voor een upgrade van WiFI naar WiGIG om een belangrijke rol te spelen in 

het Internet of Things. Gezien de onduidelijkheid over de risico‟s van het gebruik van 

millimetergolven (EHF-EMV) is het op zijn minst eigenaardig dat de Gezondheidsraad 

geen enkele melding maakt van deze frequentieband waar burgers nu al aan worden 

blootgesteld.  

 

1048. Waar de Commissie EMV van de Gezondheidsraad slechts één geschikte publicatie 

vindt voor de beoordeling van neurodegeneratieve ziektes in relatie tot het gebruik van 

draadloze technologie en geen verband zoekt met een verhoogde oxidatieve stress 

(„Samenhang mogelijk‟) laten de indicentiecijfers wereldwijd een opvallende toename aan 

neurodegeneratieve problemen en neurologische strerfgevallen zien. Pritchard et al. (2019) 
1604spreken in hun studie gebaseerd op 127 referenties, over een „neurologische epidemie‟. 

 

1049. Figuur 6.34 toont het totaal aantal neurologische sterfgevallen van beide geslachten in 

de leeftijd van 55 – 75 jaar over de jaren 2005, 2010 en 2015. De toename van 2005 tot 2015 

duidt op een versnelde verandering. De tabel is gerangschikt naar de grootste toename, 

met Nederland op de tweede plaats.  

 

1050. In de discussie brengen Pritchet et al. een heel ander beeld naar voren dan de 

Commissie EMV van de Gezondheidsraad, die claimt dat blootstelling aan RF-EMV tot nu 

toe „niet (heeft) geleid tot bewezen ongunstige effecten op de gezondheid‟.1605 Volgens Pritchet et 

al. is er voldoende indicatief bewijs dat heroverweging van de blootstellingslimieten 

rechtvaardigt. 

 

„Het lijdt weinig twijfel dat er een duidelijke toename is van episodische neurologische aandoeningen, 

die een reactie lijkt te zijn op veranderende interactieve meervoudige milieuverontreiniging, die van 

invloed is op onderliggende genetische factoren. De vraag is of de EMV een belangrijk omslagpunt zou 

kunnen zijn voor deze tot nu toe relatief genegeerde neurologische epidemie. (…) 

 

Deze studie levert voldoende indicatief bewijs dat wij, geleid door het voorzorgsbeginsel, moeten overgaan tot een 

heroverweging van de gezondheids- en veiligheidsrichtsnoeren in verband met de samengestelde toename van 

EMV en de menselijke gezondheid, met name neurologische. Op het moment dat ik dit schrijf is dit nog 

dringender geworden omdat liefdadigheidsinstellingen hulp zoeken voor patiënten met Progressieve 

                                                                                                                                                                        
april 2013. https://www.nrc.nl/nieuws/2013/04/13/omgaan-met-onbewezen-gevaren-12642982-a1184652.  
David Gee is onbezoldigd econoom en adviseur voor wetenschap, beleid en ‘emerging issues’ bij het Europees milieuagentschap 
(European Environmen Agency, EEA) in Kopenhagen. Hij was projectleider van twee ‘Late lessons’-publicaties van het EEA, 
waaronder de publicatie ‘Late lessons from early warnings: the precautionary principle 1896 – 2000’, te downloaden via: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.418.1171&rep=rep1&type=pdf. 
1604 Pritchard C. et al. (2019). Are rises in elecro-magnetic field in the human environment, interacting with multiple 
environmental pollution, the tripping point for increases of neurological deaths in the Western World?Medical hypotheses 127: 
76 0 83. https://tinyurl.com/yb7umbyb.  
1605 Persbericht Gezondheidsraad 2 september 2020. ‘Geen bewijs dat 5G gezondheid kan schaden; onderzoek 
nodig’.https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/persbericht-5g-en-gezondheid.  

https://www.nrc.nl/nieuws/2013/04/13/omgaan-met-onbewezen-gevaren-12642982-a1184652
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.418.1171&rep=rep1&type=pdf
https://tinyurl.com/yb7umbyb
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/persbericht-5g-en-gezondheid
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Supranucleaire Paralyse1606 onder de leeftijd van veertig jaar, hetgeen een weerspiegeling is van een 

recente grote cohort studies onder MSA-patiënten met een gemiddelde aanvangsleeftijd van 37 jaar. 

Zulke jonge mensen met een dementerende neurodegeneratieve ziekte zouden veertig jaar geleden onbekend 

zijn geweest en dertig jaar geleden nauwelijks geloofwaardig.  

 

Neurologische ziekte heeft, net als andere aandoeningen, een combinatie van interactieve oorzaken, 

maar bij de menselijke neurologie, die in essentie een elektro-biochemisch systeem is, spelen EMV 

waarschijnlijk een belangrijke rol. (…) Er begint in de hele westerse wereld onderzoek te komen waaruit 

een groeiend gevoel van urgentie blijkt met betrekking tot de invloed van EMV op de zich 

ontwikkelende hersenen van kinderen en adolescenten (…) Het komt erop aan buiten de kaders te 

denken en na te gaan wat EMV zouden kunnen doen met de andere bestaande verontreinigende stoffen 

in de menselijke omgeving en het aantal jaren dat nodig is om neurodegeneratieve ziekten te 

ontwikkelen, zoals met andere klassieke door het milieu veroorzaakte pathologie.‟1607 

 

 

 
 

Figuur 6.34.Aanzienlijke toename totaal aantal neurologische sterfgevallen  
gerangschiktnaar grootste toename, met Nederland op de tweede plaats. 1608 
 

 

1051. Als de Commissie EMV werkelijk de risico‟s van neurodegeneratieve ziekten, zeker 

met het oog op de nieuwe risico‟s van 5G, had willen doorgronden, dat had zij zich de 

woorden van Pritchet et al. aangetrokken en zich gerealiseerd dat het noodzakelijk is 

om„na te gaan wat EMV zouden kunnen doen met de andere bestaande verontreinigende stoffen in 

                                                           
1606Progressieve supranucleaire paralyse of parese(PSP) wordt ook wel genoemd syndroom van Steele-Richardson-Olszewski. De 
aandoening begint doorgaans tussen het 50e en 80e levensjaar en wordt gekenmerkt door parkinsonisme, gestoorde 
oogbewegingen en dementie. Vaak gaat de patiënt ook naar beneden of boven kijken in plaats van recht vooruit en neemt de 
loopsnelheid af. Ook vallen zij vaak en hebben ze regelmatig 
slikstoornissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Progressieve_supranucleaire_parese.  
1607 Pritchard C. et al. (2019). Are rises in elecro-magnetic field in the human environment, interacting with multiple 
environmental pollution, the tripping point for increases of neurological deaths in the Western World?Medical hypotheses 127: 
76 0 83. https://tinyurl.com/yb7umbyb. Pagina 80 - 81. Vertaling citaat: WdJ.  
1608 Ibidem, pagina 79.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Progressieve_supranucleaire_parese
https://tinyurl.com/yb7umbyb
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de menselijke omgeving en het aantal jaren dat nodig is om neurodegeneratieve ziekten te 

ontwikkelen, zoals met andere klassieke door het milieu veroorzaakte pathologie.‟ 

 

1052. Het niet articuleren van de onzekerheden van RF-EMV ten aanzien van alle in dit 

hoofdstuk door mij naar voren gebrachte risico‟s, zoals bijvoorbeeld het risico van ALS 

door oxidatieve stress mogelijk veroorzaakt door RF-EMV, is een ernstige schending van 

de wetenschappelijke integriteit. 

 

VI.VIII. ERNSTIGE TWIJFELS OVER DEUGDELIJKHEID EN ONAFHANKELIJKHEID 

GEZONDHEIDSRAADSADVIES GERECHTVAARDIGD 

1053. In mijn beroepschrift heb ik al laten zien dat er sprake is van tenminste een schijn van 

belangenverstrengeling tussen de Commissie EMV van de Gezondheidsraad, de ICNIRP 

en de telecomindustrie. Als dit het geval is, zou dit een verklaring kunnen zijn voor de 

schokkende hoeveelheid fouten en onzorgvuldigheden die in het rapport „5G en 

gezondheid‟ van de Gezondheidsraad worden gevonden.  

 

VI.VIII.I. SCHOKKENDE HOEVEELHEID FOUTEN IN TOEWIJZING EFFECT-

CLASSIFICATIES 

1054. Omdat de lezer inhoudelijk niet of nauwelijks iets te weten komt over de door de 

Commissie EMV beoordeelde studies, moet hij voor meer inhoudelijke informatie over de 

al dan niet gevonden effecten, de literatuurlijst raadplegen en zelf de brondocumenten 

opzoeken en raadplegen. De meeste mensen zullen dit nalaten, maar wie dat wel doet zal 

– net als ik – ontelbare fouten in de aangebrachte effect-classificaties vinden. Voor een 

adviesrapport dat een belangrijke rol speelt als het gaat om de gezondheidsbescherming 

van de complete burgerbevolking, is dit een behoorlijk verontrustende ontdekking die 

meegewogen dient te worden bij de bepaling van mijn belang en dat van alle burgers die 

worden blootgesteld. 

 

1055. Eerder nam ik 6 willekeurige studies die volgens de Commissie EMV van de 

Gezondheidsraad „Geen effect‟ laten zien als het gaat om gemelde gezondheidsklachten. 

Alle studies lieten, in tegenstelling tot de „Geen effect‟-claim van de Commissie EMV, 

echter effecten zien. Daarnaast vond ik andere fouten of twijfelachtige classificaties. Bij een 

verder onderzoek ontdekte ik dat het aantal fouten zo overvloedig is, dat het er alle schijn 

van heeft dat de Commissie EMV met het adviesrapport een heel ander doel voor ogen 

had dan het duiden van „de sterkte van het wetenschappelijke bewijs voor de potentie om de 

gezondheid te schaden of veranderingen in een biologisch proces te veroorzaken‟.  

 

1056.  Een nogal opzienbarend, tegelijk triest en bijna komisch voorbeeld, vinden we in de 

effect-classificatie van een studie van Belyaev et al (2006), getiteld „Exposure of rat brain to 
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915 MHz GSM microwaves induces changes in gene expression  (…)‟1609, een studie die door de 

Commissie EMV, nota bene in het hoofdstuk 5.8. Genexpressie in de hersenen1610 in de 

effect-categorie „Geen effect‟ wordt ondergebracht.Dit terwijl alleen de titel al duidelijk 

aangeeft dat de studie een effect op de genexpressie in de hersenen heeft gevonden (zie figuur 6.35 

en figuur 6.36).  

 

 

 
 

Figuur 6.35. Voorbeeld van foutieve aanduiding van Belyaev et al (2006) als „Geen effect‟. 
Achtergronddocument 5G en gezondheid, pagina 57. 
 

 
 

 
 
Figuur 6.36. De titel van het onderzoek van Belyeav et al (2006) geeft duidelijk aan dat er sprake is van 
veranderingen in de genexpressie in de hersenen. Achtergronddocument 5G en gezondheid, pagina 110 
(literatuurlijst). 
 
 

 

                                                           
1609 Oftewel ‘Blootstellng van rattenhersenen aan 915 GSM microgolven induceert veranderingen in genexpressie (…)’. 
1610Gezondheidsraad (2020). Achtergronddocument 5G en gezondheid, pagina 57.  
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1057. Een ander voorbeeld dat ik vond omdat ik me afvroeg hoe een mogelijk gunstig effect 

door blootstelling aan RF-EMV op de bloed-hersenbarrière eruit kon zien. In het 

„Overzicht van de conclusies per biologisch proces‟ opgenomen in het Kernadvies 5G en 

gezondheid staat bij Bloed-hersenbarrière, „Samenhang mogelijk‟, vermeld „gunstige en 

ongunstige effecten‟. Omdat ik daar meer over wilde weten en ik daar ook zo mijn twijfels 

had over deze effect-classificatie, nam ik studies (Nittby et al, 2008) die volgens de 

Commissie EMV een effect op de BBB liet zien, „waarvan niet duidelijk is of het gunstig of 

ongunstig is.‟1611 

 
1058. In desamenvatting en conclusies van Nittby et al. lezen wij:  

 

„Wij hebben eerder aangetoond dat radiofrequente elektromagnetische velden aanzienlijke lekkage van albumine 

door de bloed-hersenbarrière van blootgestelde ratten kunnen veroorzaken in vergelijking met niet-blootgestelde 

ratten, en ook aanzienlijke neuronale schade in de hersenen van ratten enkele weken na een blootstelling van 2 uur 

aan een mobiele telefoon, op 915 MHz met een globaal systeem voor mobiele communicatie (GSM) 

frequentiemodulatie, bij lichaamseigen specifieke absorptiewaarden (SAR) van 200, 20, 2, en 0,2 

mW/kg. (…) 

 

Concluderend, het huidige werk bewijst dat significante veranderingen in genexpressie plaatsvinden tijdens 

kortdurende blootstelling op niet-thermische niveaus aan radiofrequente velden zoals die van GSM mobiele 

telefoons. De resultaten vloeien voort uit de complexe biologie in levende dieren, waardoor 

compenserende mechanismen kunnen inwerken en de homeostase herstellen, wat maakt dat mogelijke 

negatieve effecten worden beperkt. Het feit dat de GO-analyse een groot aantal gencategorieën met zeer 

significante effecten van de straling vond, dringt aan op een intensivering van het werk op dit gebied. 

GO categorieën met significant veranderde genen zijn o.a. als extracellulaire regio, signaaltransducer 

activiteit, intrinsiek aan membraan en integraal aan membraan. De meeste van deze categorieën zijn 

verbonden met membraanfuncties en dit geeft aan dat het cellulaire membraan inderdaad een zeer 

belangrijk doelwit is voor de EMV-effecten.‟1612 

 

1059. Hoewel de Commissie EMV deze studie bij „Genexpressie in de hersenen‟ terecht 

classificeert als „Ongunstig effect / hoger risico‟1613 is het volkomen onbegrijpelijk dat de 

Commissie EMV deze studie bij de BBB aanmerkt als „Effect, niet duidelijk gunstig of 

ongunstig‟. Dat er gesproken wordt van „compenserende mechanismen (die) kunnen inwerken 

en de homeostase herstellen, waardoor mogelijke negatieve effecten worden beperkt‟, betekent niet 

dat er bij blootstelling aan RF-EMV gesproken kan worden over een mogelijk „gunstig‟ 

effect op de BBB. In hun samenvatting bevestigen de onderzoekers nadrukkelijk dat zij 

eerder hebben aangetoond dat RF-EMV een „aanzienlijke lekkage‟ van de BBB kan 

veroorzaken en ook „aanzienlijke neuronale schade in de hersenen‟. Op deze eerdere 

bevindingen komen zij in deze studie niet terug, dus kan niet anders dan geconcludeerd 

worden dan dat de Commissie EMV ook deze studie onjuiste heeft geclassificeerd door 

                                                           
1611 Ibidem, pagina 54. 
1612

Nittby H, Widegren B, Krogh M, Grafström G, Berlin H, Rehn G, et al.. (2008)Exposure to radiation from global system for 

mobile communications at 1,800 MHz significantly changes gene expression in rat hippocampus and cortex. The Environmentalist 
2008; 28(4): 458-465. Pagina 258. Vertaling: DeepL Translate.  
https://www.researchgate.net/publication/225582740_Exposure_to_radiation_from_global_system_for_mobile_communicatio
ns_at_1800_MHz_significantly_changes_gene_expression_in_rat_hippocampus_and_cortex. 
1613 Gezondheidsraad (2020). Achtergronddocument 5G en gezondheid, pagina 58.  

https://www.researchgate.net/publication/225582740_Exposure_to_radiation_from_global_system_for_mobile_communications_at_1800_MHz_significantly_changes_gene_expression_in_rat_hippocampus_and_cortex
https://www.researchgate.net/publication/225582740_Exposure_to_radiation_from_global_system_for_mobile_communications_at_1800_MHz_significantly_changes_gene_expression_in_rat_hippocampus_and_cortex
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het ten onrechte de overweging van een mogelijk „gunstig‟ effect met betrekking tot de 

BBB mee te geven.  

 

1060. Toen ik in het overzicht van de Gezondheidsraad zag dat er ook in 2011 een publicatie 

van Nittby et al. was verschenen over de BBB, die door de Gezondheidsraad was 

geclassificeerd als „Geen effect‟, besloot ik, omdat ik me nauwelijks kon voorstellen dat de 

waarnemingen van deze onderzoeksgroep opeens diametraal tegenover eerdere 

waarnemingen zouden staan, ook die studie nader te bekijken. Ik kwam hier opnieuw tot 

de schokkende ontdekking dat de Commissie EMV ook hier een foutieve beoordeling 

heeft gegeven van de studie en de vraag rijst hoeveel van dergelijke fouten we bij een 

grondig onderzoek van het adviesrapport nog zullen vinden. 

 

1061. De studie van Nittby et al. uit 2011, die volgens de Commissie „Geen effect‟ laat zien 

op de bloed-hersenbarrière, blijkt zich te richten op de vraag of de gebruikte 50 Hz 

ventilator van invloed is geweest op eerdere resultaten. Dat blijkt niet het geval. Er is geen 

enkele indicatie dat Nittby et al. in deze studie terugkomen op eerdere bevindingen van 

schade aan de bloed-hersenbarrière door RF-EMV. Integendeel. In de samenvatting lezen 

we:  

 

„Sinds het einde van de jaren tachtig heeft onze groep de effecten onderzocht van radiofrequente 

elektromagnetische velden (RF-EMV), inclusief pulsgemoduleerde golven van het type dat wordt 

uitgezonden door mobiele telefoons, op de bloed-hersenbarrière. Bij meer dan 2000 ratten hebben we 

herhaaldelijk aangetoond dat het eigen albumine van de rat uit ht bloed door de hersencapillairen naar 

het omringende hersenparenchym gaat bij SAR-waarden tot 0,1 mW/kg1614. In de meeste van deze 

experimenten werden de dieren blootgesteld in TEM-cellen, geventileerd door een externe elektische 

ventilator bij 50 Hz. In de huidige studie hebben we onderzocht of de extreem laagfrequente (ELF) 

magnetische velden van de ventilator (50 Hz, 0,3- 1,5 μT) zouden kunnen bijdragen aan het RF-effect 

(…) We concluderen dat het gebruik van externe ventilatoren geen grote invloed heeft gehad op het 

resultaat.‟1615 
 

1062. In de studie werd uitgesloten dat extreem laagfrequente (ELF) magnetische velden 

van de ventilator (50 Hz, 0,3 – 1.5 μT) bij hadden gedragen aan het eerder gevonden RF-

effect op de BBB. Met andere woorden, het RF-effect op de BBB werd bevestigd, met 

uitsluiting van een mogelijke invloed van de ventilator op eerdere resultaten. De 

Commissie EMV heeft dus deze studie ook fout en ongelofelijk slordig beoordeeld. 

Aangezien gebleken is dat dit soort fouten geen uitzondering zijn, moet geconstateerd 

worden dat er sprake is van een ernstig biased rapport, dat niet mag worden gebruikt om 

deugdelijk wetenschappelijk bewijs van schade te verdringen.  

 

1063. Een voorbeeld van een studie die door de Commissie EMV ten onrechte in de effect-

categorie „Geen verband‟ is ondergebracht, is een onderzoek van Sudan et al. uit 2013 naar 

                                                           
1614 Lekkage van de bloed-hersenbarrière.  
1615 Nittby H, Brun A, Strömblad S, Moghadam MK, Sun W, Malmgren L, et al.. Nonthermal GSM RF and ELF EMF effects upon rat 
BBB permeability. The Environmentalist 2011; 31(2): 140-148. DeepL Translate. 
https://www.researchgate.net/publication/225582740_Exposure_to_radiation_from_global_system_for_mobile_communicatio
ns_at_1800_MHz_significantly_changes_gene_expression_in_rat_hippocampus_and_cortex. 

https://www.researchgate.net/publication/225582740_Exposure_to_radiation_from_global_system_for_mobile_communications_at_1800_MHz_significantly_changes_gene_expression_in_rat_hippocampus_and_cortex
https://www.researchgate.net/publication/225582740_Exposure_to_radiation_from_global_system_for_mobile_communications_at_1800_MHz_significantly_changes_gene_expression_in_rat_hippocampus_and_cortex
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gehoorverlies bij kinderen. Dit onderzoek maakt deel uit van het DNBC, het Deense 

Nationale Geboortcohort1616. In de studie werd gebruik gemaakt van gegevens van het 

DNBC, waarin tussen 1996 en 2002 91.661 zwangere vrouwen in Denemarken werden 

ingeschreven. De vrouwen en de kinderen die uit hun zwangerschap zijn geboren, zijn 

gevolgd sinds de inschrijving. Voor elke zwangerschap verzamelde de DNBC informatie 

over levensstijl en blootstelling aan het milieu uit interviews met de moeders tijdens de 

zwangerschapsweken 12 en 30 en opnieuw toen de kinderen 6 en 18 maanden oud 

waren. Toen de kinderen zeven jaar oud waren, werden de moeders uitgenodigd om een 

nieuwe vragenlijst in te vullen die zich richtte op de blootstelling, levensstijl en 

gezondheidsproblemen van het kind.  

 

 

Figuur 6.37. Gerichte acyclische grafiek voor associaties tussen blootstelling 
aan mobiele telefoons en gehoorverlies (Sudan et al. 2013).1617 

 

1064. 6.37 toont de associaties tussen blootstelling aan mobiele telefoons en gehoorverlies, 

waarbij werd onderzocht (1) of de diagnose van verminderd gehoor op de leeftijd van 18 

maanden (Y1) van invloed was op later gsm-gebruik op de leeftijd van zeven jaar (X2) en 

(2) het verband tussen postnatale blootstelling (X2) en permanent gehoorverlies op de 

leeftijd van zeven jaar (Y2). De onderzoekers verwachtten dat beide relaties beïnvloed 

                                                           
1616 Danish National Birth Cohort. https://www.dnbc.dk/. 
1617 Ibidem, pagina 4.  

https://www.dnbc.dk/


Verweerschrift W.J. de Jong - RvS 202100651/1/R4 

426 / 465 
 

zouden kunnen worden door prenatale blootstelling (X1) en prenatale en postnatale 

variabelen A en B, maar niet door oorontsteking op de leeftijd van zeven jaar. 

 

„Omdat een aantal factoren dieniet door de DNBC zijn gemeten (bijv. het gebruik van een koptelefoon 

of andere apparaten voor het overbrengen van geluid) de relatie tussen het gebruik van mobiele 

telefoons en gehoorverlies zouden kunnen verstoren, hebben we gevoeligheidsanalyses uitgevoerd om 

in te schatten in hoeverre vooringenomenheid als gevolg van ongemeten, dus ongecontroleerde 

confounding het werkelijke effect kan hebben over- of onderschat.‟1618 

 

1065. Hoewel de gevonden associaties tussen gehoorverlies en het gebruik van mobiele 

telefoons volgens de onderzoekers zwak zijn, oordelen zij ook dat deze associaties 

waarschijnlijk niet uitsluitend gebaseerd zijn op confounders1619. In alle scenario‟s 

namen de oddsratio‟s (de verhouding tussen de waarschijnlijkheid dat een 

gebeurtenis optreedt en de waarschijnlijkheid dat ze niet optreedt) toe.Uiteindelijk 

komen de onderzoekers tot de volgende conclusies: 

 

„De associaties tussen gsm-gebruik en gehoorverlies bij kinderen die we in dit onderzoek hebben 

waargenomen, zijn niet voldoende om te concluderen dat blootstelling aan mobiele telefoons een effect 

heeft op het gehoor, maar ze geven wel een rechtvaardiging om deze associatie voort te zetten. Aangezien de 

DNBC een doorlopend onderzoek is, is het de bedoeling dat de follow-up van kinderen en moeders nog 

enkele jaren zal duren, waardoor een longitudinale analyse van het verband tussen het gebruik van 

mobiele telefoons en de gevolgen van gehoorverlies in de toekomst mogelijk is. De laatste golf van 

gegevensverzameling is momenteel aan de gang, met vragenlijsten die moeten worden ingevuld door 

moeders en hun kinderen op de leeftijd van 11 jaar. De vragenlijst voor leeftijd 11 bevat meer 

gedetailleerde vragen over blootstellingsbeoordeling. Bovendien ondergaan alle schoolkinderen in 

Denemarken gehooronderzoeken als onderdeel van een landelijke screening. Naarmate de nieuwste 

DNBC-gegevens beschikbaar komen, hopen we deze associatie verder te onderzoeken met een 

prospectieve analyse en koppeling aan de resultaten van gehooronderzoek op school. Replicatie van dit 

werk in andere cohorten, met name van kinderen, is nodig.‟1620 

 

Uit een emailuitwisseling met de research-afdeling van DNBC bleek dat er, ondanks de 

gevonden effecten, geen vervolgonderzoek heeft plaatsgevonden en ook niet gepland 

staat.1621 

 

1066. Keren we terug naar de effect-categorie „Geen verband‟waarin deze studie door de 

Commissie EMV van de Gezondheidsraad is ondergebracht, dan wordt nogmaals 

duidelijk hoe elke nuance uit een symmetrische weging van wetenschappelijk onderzoek 

(zie VI.I.III) verdwijnt en hoe onze beeldvorming beïnvloed kan worden door de door de 

Commissie EMV van de Gezondheidsraad in het leven geroepen effect-categorieën. 

Hoewel er binnen het Deense cohort-onderzoek dus geen bewijs is vastgesteld van een 

                                                           
1618 Ibidem, pagina 5.  
1619Confounding is een belangrijk en veelvoorkomend probleem in observationeel, niet-gerandomiseerd onderzoek naar de 
effecten van geneesmiddelen of schadelijke blootstellingen (determinanten).Er is sprake van confounding wanneer een derde 
factor, die gerelateerd is aan zowel de determinant als de uitkomst, het causale verband tussen die twee 
verstoort.https://www.ntvg.nl/artikelen/verstoring-observationeel-onderzoek-%E2%80%98confounding%E2%80%99. 
1620 Ibidem, pagina 14. 
1621 Emailuitwisseling met dnbc-research@ssi.dk, Inger Kristine Meder (secretariat Head) Danish National Birth Cohort. 3 – 10 
september 2021. Onderwerp: Follow-up study Sudan et al. (2013) Cell phone exposure and hearing loss in children in the Danish 
National Birth Cohort. Een forward van deze email-uitwisseling wordt u eventueel op verzoek ter beschikking gesteld. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Waarschijnlijkheid
https://www.ntvg.nl/artikelen/verstoring-observationeel-onderzoek-%E2%80%98confounding%E2%80%99
mailto:dnbc-research@ssi.dk
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causaal effect en de gevonden associaties volgens de onderzoekers zwak zijn, konden de 

gevonden associaties niet aan uitsluitend aan confounding worden toegeschreven en 

waren de associaties tussen blootstelling aan mobiele telefonie en gehoorverlies volgens 

de onderzoekers sterk genoeg om deze voort te zetten. De effect-categorie „Geen verband‟ 

geeft dan ook een ongenuanceerd en vertekend beeld van deze studie en de 

onderzoeksresultaten.  

 

1067. Bij haar onderzoek naar studies op het gebied van hart en bloedvaten en autonoom 

zenuwstelsel binnen de frequentieband 700 – 2200 MHz, schrijft de Commissie EMV: 

 

„Er is 1 epidemiologisch onderzoek gepubliceerd, hierin is een verhoogd risico gevonden op 

ischemische hartziekte bij dagelijks gebruik van een mobiele telefoon. Een verband met blootstelling 

aan radiofrequente elektromagnetische velden is in dit onderzoek niet vast te stellen. In 20 

experimentele onderzoeken bij mensen zijn geen effecten gevonden, 3 onderzoeken laten een ongunstig 

effect op hartritmevariaties zien en 1 onderzoek een effect dat niet duidelijk gunstig of ongunstig is 

(verhoogde bloeddoorstroming van de huid).‟1622 

 

1068. In de epidemiologische studie die een verhoogd risico zou laten zien op ischemische 

hartziekte1623 (Benson et al, 2013) en waarin volgens de Commissie EMV een „verband met 

blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden‟ niet is vast te stellen, blijkt 

een studie te zijn die over hersentumoren (waaronder akoestische neuroom1624) gaat.  

 

„Resultaten van enkele retrospectieve onderzoeken wijzen op een mogelijk verhoogd risico op glioom 

en akoestische neuroom bij gebruikers van mobiele telefoons. (…)Voor akoestische neuroom was er een 

verhoogd risico bij langdurig gebruik versus nooit gebruik (10+ jaar: RR = 2,46, 95% BI = 1,07-5,64, P = 

0,03), het risico nam toe met de duur van het gebruik (trend onder gebruikers , P = 0,03).‟1625 

 

1069. Niet alleen worden er dus fouten gevonden in de toewijzing van de effect-classificaties 

en categorieën, ook blijkt een studie die over ischemische hartziekte zou moeten gaan, een 

studie te zijn over hersentumoren. Vooral een rapport dat uitsluitend aan categorieën en 

classificaties toegewezen lijsten van studies produceert, waarbij de lezer niet op basis van 

het rapport zelf de inhoud kan checken, zou betrouwbaar moeten zijn  In de Gedragscode 

wetenschappelijke integriteit is zorgvuldigheid, naast eerlijkheid, transparantie, 

                                                           
1622 Achtergronddocument 5G en gezondheid, pagina 26. 
1623Ischemische hartklachten = ischemische hartklachten zijn klachten van het hart die ontstaan doordat de bloedtoevoer naar de 
hartspier zelf onvoldoende is, meestal door vernauwingen of verstoppingen van de kransslagaders. 
1624Een akoestisch neuroom is een ‘goedaardige tumor’, dat wil zeggen, een tumor die zich niet verspreid naar andere 
lichaamsdelen. Het groeit in de achtste hersenzenuw, een zenuw die de hersenen en het oor met elkaar verbindt. Het éne deel 
van de achtste hersenzenuw verzendt geluid naar de hersenen, terwijl het andere deel verantwoordelijk is voor de 
informatieoverdracht over het evenwicht van het binnenoor naar de hersenen. Deze tumoren groeien langzaam en kunnen dan 
tot schade leiden aan belangrijke zenuwen en hersenstructuren. De eerste symptomen zijn onder andere enkelzijdig 
gehoorverlies, evenwichtsstoornissen of duizeligheid, oorsuizen, en een gevoel van volheid in het oor.https://mens-en-
gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/172983-akoestisch-neuroom-goedaardige-tumor-in-hersenzenuw.html.  
1625 Benson VS, Pirie K, Schüz J, Reeves GK, Beral V, Green J (2013). Mobile phone use and risk of brain neoplasms and other 
cancers: prospective study. Int J Epidemiol 2013; 42(3): 792-802. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23657200/. Vertaling: Google 
Translate. 

https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/172983-akoestisch-neuroom-goedaardige-tumor-in-hersenzenuw.html
https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/172983-akoestisch-neuroom-goedaardige-tumor-in-hersenzenuw.html
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23657200/
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onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid, 1 van de 5 principes voor integer 

onderzoek.1626 

 

1070. Dat het rapport mogelijk ernstig biased is, wordt bevestigd door drs. Vera Verhagen 

(2021) in twee (ongepubliceerde) mij persoonlijk ter beschikking gestelde analyses1627. In 

deze analyses nam Verhagen zowel het rapport van de Gezondheidsraad als het concept 

van de WHO 2014 (WHO-draft 2014) grondig door. De literatuurreview uit de WHO-draft 

– overeenkomstig de ICNIRP-richtlijnen 2020 – speelde een belangrijke rol in het 

adviesrapport van de Gezondheidsraad.1628 De WHO-draft ontving stevige kritiek uit de 

wetenschappelijke wereld en daarom is er reden om aan te nemen dat ook deze review 

ernstig vooringenomen (biased) is.  

 

1071. In „Een review van een review‟ (2021), waarin Verhagen ingaat op de WHO-draft, 

lezen we: 

 

„Om een beetje overzicht te krijgen over het zeer omvangrijke onderzoeksveld, kan de overheid en ook de 

rechter bijna niet anders dan zich wenden tot de officiële rapportages van de adviesorganen die tot de 

conclusie komen dat er niets aan de hand is met die straling. Dus valt er, om aan te kunnen tonen dat die 

conclusie niet klopt, niets anders te doen dan zelf maar eens in die rapporten te duiken en te kijken hoe 

onderzoek daarin geëvalueerd wordt.  

 

Om dat te achterhalen is hoofdstuk 7 van de WHO draft uit 2014, over het neuro-endocriene systeem, onder 

de loep genomen. Als eerste zijn de beoordelingen van de epidemiologische en enkele volunteer studies van 

met name methodologisch commentaar voorzien, gevolgd door samenvattende conclusies. De dierstudies 

zijn slechts globaal doorgenomen. Tenslotte zijn alle studies vergeleken op de kans dat zij worden uitgesloten 

naar aanleiding van het resultaat.‟1629 

 

1072. Verhagen komt onder andere tot de volgende conclusie: 

 

„In alle epidemiologische studies waren deels significante verschillen in de voorspelde richting, maar de 

WHO reviewers weten ze op 2 studies naar melatonine na, allemaal op discutabele methodologische 

gronden – inclusion criteria – uit te sluiten. Ook werden bij vergelijking met de oorspronkelijke 

abstracts sommige wel significante resultaten weggelaten. Zo werden de epidemiologische studies naar 

stress en schildklierhormonen, die allemaal significante effecten van blootstelling laten zien, tevoren 

uitgesloten omdat ze onvoldoende informatie zouden verschaffen om de representativiteit van de 

proefpersonen te determineren. Vaak gaat het dan alleen om het niet vermelden van bijvoorbeeld de 

participatieratio. Wel hebben de reviewers nog hun best gedaan om de significante effecten consequent 

aan andere factoren of toeval toe te schrijven. Als een verband niet lineair is, wordt het al snel 

inconsistent genoemd en gaan de reviewers niet op zoek naar mogelijke confounding factoren die deze 

inconsistentie zouden kunnen verklaren, terwijl die consequent worden gesuggereerd t.a.v. wel 

significant gebleken verschillen in de voorspelde richting. (…) 

                                                           
1626KNAW, NWO e.a. (2018). Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit.Pagina 13. 
https://www.universiteitenvannederland.nl/files/documenten/Nederlandse%20gedragscode%20wetenschappelijke%20integrite
it%202018.pdf. 
1627 Verhagen V (2021). Opmerkingen bij het Achtergronddocument 5G en gezondheid van de Gezondheidsraad. Ongepubliceerd 
onderzoek. Voor samenvatting zie: ‘Groen licht voor 5G gebaseerd op frauduleur rapport’. Gezond Verstand nummer 20, 14 juli 
2021. https://gezondverstand.eu/2021/07/06/nummer-20-14-juli-2021/. PDF: https://vanhamelen.eu/uncategorized/tweede-
kamerleden-zijn-verkeerd-geinformeerd-over-de-risicos-van-5g/.  
1628 Gezondheidsraad (2020). Kernadvies 5G en gezondheid, pagina 7 – 8. 
1629 Verhagen V (2021). Een review van een review. Een commentaar op 9 WHO-evaluaties van onderzoek.Pagina 1.  
Ongepubliceerd onderzoek, wordt op verzoek aan de Afdeling toegezonden.  

https://www.universiteitenvannederland.nl/files/documenten/Nederlandse%20gedragscode%20wetenschappelijke%20integriteit%202018.pdf
https://www.universiteitenvannederland.nl/files/documenten/Nederlandse%20gedragscode%20wetenschappelijke%20integriteit%202018.pdf
https://gezondverstand.eu/2021/07/06/nummer-20-14-juli-2021/
https://gezondverstand.eu/2021/07/06/nummer-20-14-juli-2021/
https://gezondverstand.eu/2021/07/06/nummer-20-14-juli-2021/
https://gezondverstand.eu/2021/07/06/nummer-20-14-juli-2021/
https://vanhamelen.eu/uncategorized/tweede-kamerleden-zijn-verkeerd-geinformeerd-over-de-risicos-van-5g/
https://vanhamelen.eu/uncategorized/tweede-kamerleden-zijn-verkeerd-geinformeerd-over-de-risicos-van-5g/
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Helaas is ook niet gescreend op studies die dezelfde uitkomsten hebben, zoals je bij de dierstudies kunt 

zien dat 3 van de 4 dierstudies naar schildklierhormonen consistent een verlaging daarvan laten zien 

onder invloed van RF-straling. Dat zou bij toepassing van de Bradford Hill-criteria steun moeten 

betekenen voor de uitkomsten van de menselijke studies die datzelfde beeld tonen, maar door de 

reviewers zijn uitgesloten. Zo zijn er uit de studies wel meer patronen te destilleren waaraan voorbij 

wordt gegaan. Dat kan maar één ding betekenen, namelijk dat de reviewers daarnaar niet op zoek zijn 

gegaan vanuit de vooropgezette overtuiging dat gebleken significante effecten in het licht van de 

veelheid studies zonder significante effecten, niet aan RF-straling maar voornamelijk aan confounding 

factoren of toeval toe te schrijven zijn. Wat betreft die laatsten wordt geen enkele moeite gedaan om het 

ontbreken van effect op grond van de opzet van de studie te duiden.‟1630 

 

 

 
Tabel 2. Kruistabel studies met significante vs. niet significante 
effecten; opgenomen en uitgesloten 

 
 

 Significant 

effect 

Geen Significant 

 effect 

 

opgenomen 

 

23 

 

23 

 

uitgesloten 

 

 

14 

 

1 

 
Chi2 =  8,77 met Yates correctie ,  p < .01  
 
 
Deze Chi kwadraat toets voor onafhankelijkheid toont aan dat effect 
en uitsluiting niet onafhankelijk zijn. M.a.w. studies met significante 
effecten worden vaker uitgesloten, wat de rationale daar ook voor 
moge zijn.  
Ook blijkt dat precies de helft van de opgenomen studies significante 
effecten toont. Dat komt overeen met de conclusie van de 
Gezondheidsraad die op voorlichtingsavonden verklaart dat bij het 
hanteren van een strenge wetenschappelijke meetlat 50% van de 
studies op voor de gezondheid schadelijke effecten wijst. 

 

 
Figuur 6.38. In de WHO draft 2014 worden studies die een effect laten zien aantoonbaar vaker 
uitgesloten.1631 
 

 

1073. Omdat Verhagen zich bij het doornemen van de WHO draft niet aan de indruk kon 

onttrekken „dat onderzoeken met significante effecten relatief vaker werden uitgesloten dan 

                                                           
1630

Verhagen V (2021). Een review van een review.Een commentaar op 9 WHO-evaluaties van onderzoek.Pagina 6.  

Ongepubliceerd onderzoek, wordt op verzoek aan de Afdeling toegezonden. 
1631 Ibidem, pagina 9.  
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onderzoeken waarvan geen effect blijkt‟,1632 besloot ze deze veronderstelling te toetsen en alle 

studies gecategoriseerd naar uitsluiting versus opname en effect versus geen effect.1633 Na 

een uitgebreide analyse van de studies naar effecten van RF-straling op het neuro-

endocriene stelsel naar type, auteur, opname of uitsluiting en significante of geen 

significante effecten (overzicht opgenomen in tabel 1, hier niet overgenomen), kwam 

Verhagen tot de volgende kruistabel (zie figuur 6.38). De kruistabel laat duidelijk zien dat 

effect en uitsluiting niet onafhankelijk zijn, wat betekent dat significante effecten in de 

WHO draft 2014 vaker zijn uitgesloten, „wat de rationale daar ook van moge zijn‟1634. 

 

„Uit deze analyse maar ook uit vergelijkbaar werk van Starsky lijkt de afwijzing van onderzoek met 

significante effecten van RF straling op de gezondheid volgens een systematische cumulatieve 

selectieprocedure te verlopen.  

 

 Stap 1 bestaat daarbij uit simpele weglating van onderzoeken met onwelgevallige resultaten. 

Uit deze analyse kan dat niet worden afgeleid, maar uit een onderzoeknaar het AGIR rapport 

door Starsky (2026)blijkt dat daarin zeker 40 onderzoeken met significante biologische effecten 

zonder opgaaf van redenen zijn weggelaten. Dat lijkt de eerste stap in het systematisch 

uitsorteren van onderzoeken met niet welgevallige resultaten, die evenwel nog verder in relatie 

tot de andere officiële rapporten moet worden onderzocht.  

 

 Stap 2 bestaat uit het opleggen van zulke strenge methodologische criteria dat onderzoek met 

veel realiteitswaarde daar doorgaans niet aan kan voldoen. Streven naar betrouwbaarheid op 

kosten van validiteit. Daarvan is het commentaar op evaluaties van de WHO draft een duidelijke 

indicatie.  

 

 Stap 3 bestaat uit het oneigenlijk hanteren van causaliteitscriteria als die van Bradford Hill; m.n. 

consistentie, dosimetrie en biologische plausibiliteit. Allemaal uitsluitend bezien vanuit de 

thermische hypothese. Op die criteria lijken in het onderhavige rapport ook meerdere 

onderzoeken met significante effecten gesneuveld te zijn.‟1635 

 

1074. Verhagen merkt op dat, „ondanks de passage door deze krachtige wasstraat‟, er officieel nog 

steeds 50 % onderzoeken overblijven die wel degelijk op gezondheidsrisico‟s wijzen.  

 
„Toch weten woordvoerders van de officiële adviesorganen die resterende 50 %, die voor een groot deel 

uit studies naar biologische effecten bestaat, als irrelevant ten aanzien van mogelijke 

gezondheidseffecten alsnog terzijde te leggen. Zij verklaren dat biologische effecten natuurlijke 

voorbijgaande reacties van een organisme op een stimulus uit de omgeving zijn. Zoals de huid van 

zonlicht pigment vormt wat na verloop van tijd ook weer verdwijnt. Zo vindt er de hele dag 

beschadiging van DNA plaats maar dat lijdt niet tot ziekte omdat het lichaam beschikt over diverse 

reparatie en opruimmechanismen. Pas als die falen, ontstaat een onomkeerbare ziekte als kanker. Dus 

wordt aan studies naar dergelijke eindpunten veel meer waarde toegekend. Maar daarvan is de 

causaliteit met RF straling weer niet onomstotelijk te bewijzen omdat een direct verklarend mechanisme 

ontbreekt volgens welk de hele pathway vanbijv. oxidatieve stress via een falend immuunsysteem tot 

kankerverloopt.  Vergeten wordt in deze redenering dat als een radertje in deze ketting van reacties 

door blootstelling aan RF straling tot haperen wordt gebracht de kans aanzienlijk toeneemt dat het 

                                                           
1632 Ibidem, pagina 8.  
1633 Ibidem. Tabel 1. Studies naar effecten van RF straling op het neuro-endocriene stelsel naar type, auteur, opname of uitsluiting 
en significante of geen significante effecten, pagina 8 – 9. Hier niet door mij overgenomen. Wordt op verzoek aan de Afdeling 
nagezonden.  
1634 Ibidem, pagina 9.  
1635 Ibidem, pagina 9 – 10.  
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systeem uiteindelijk vastloopt. Het feit dat er relatief nog zo weinig organismen omvallen is dan ook te 

danken aan dit compensatiesysteem waardoor ook uit onderzoek blijkt dat de effecten van bijv. mobiel 

bellen pas na 10 jaar duidelijk worden en lang niet bij iedereen. En dat is dan weer niet consistent dus 

niet causaal aan RF straling toe te schrijven.  

Precies de argumentatie waarmee de relatie tussen kanker met asbest en roken decennialang onder het 

tapijt is geveegd. We hebben dus gezien hoe deze denkwijze consistentwordt toegepast om maatregelen 

ter bescherming van de volksgezondheid niet te hoeven treffen. Dat zou aanleiding moeten zijn om 

deze denkwijze nu als onwaar, onbruikbaar en gevaarlijkte verlaten en deze keer “de wetenschap” 

objectiever en niet vanuit een vooropgezet kader te duiden. Dan zou er niet eens meer onderzoek nodig 

zijn omdat bezien vanuit een breder perspectief het bestaande onderzoek al meer dan genoeg 

aanleiding biedt tot zorg.’1636 

 

1075. De analyse „Kanttekeningen bij de beoordelingsprocedure. Opmerkingen bij het 

Achtergronddocument advies 5G en gezondheid van de Gezondheidsraad‟ van Verhagen 

(2021)1637 is publiek gemaakt in een artikel van Vera Verhagen en Elze van Hamelen in het 

tijdschrift „Gezond verstand‟.  

 

„In het rapport wordt een selectie van relevante wetenschappelijke onderzoeken beoordeeld. Deze 

onderzoeken zijn met zoekopdrachten uit verschillende wetenschappelijke databases gevist. Van de 

duizenden onderzoeken die kunnen worden gevonden vinden we in het rapport slechts een selectie terug 

van enkele honderden studies. Het is onduidelijk op welke basis deze selectie is gemaakt. Ook is bij het 

beoordelen van de onderzoeken slechts naar de samenvatting gekeken, en niet naar de inhoud.‟1638 

 

1076. Niet alleen uiten Verhagen en Van Hamelen kritiek op de wijze waarop de 

wetenschappelijke literatuur door de Commissie EMV is geselecteerd, ook de manier 

waarop de studies vervolgens worden uitgesloten (zie werkwijze bij WHO draft 2014) 

blijkt arbitrair te zijn.  

 

„Een aantal onderzoeken is bij de beoordeling uitgesloten, maar de schrijvers van het rapport pasten 

uitsluitingscriteria niet consistent toe. Steekproefsgewijs vinden we (…) meerdere deugdelijk uitgevoerde 

onderzoeken die wel degelijk schadelijke effecten aantonen. Een voorbeeld: bij blootstelling aan radar is een 

onderzoek gevonden dat een verband met kanker aantoont, en een onderzoek waar dat ontbreekt. De 

uitkomst is dan 50/50. Hierbij zijn 14 onderzoeken uitgesloten. 11 terecht omdat ze niet over radar gaan. 

Maar de andere 3 die op arbitraire gronden zijn uitgesloten, tonen allen een verhoogde kans op kanker na 

blootstelling aan radar. Dat verandert de verhoudingen: vier onderzoeken die schade aantonen tegenover 

één die dat niet doet, de verhouding is dan 80/20, een betekenisvol verschil.‟1639 

 
1077. Vervolgens stellen Verhagen en Van Hamelen, net als ondergetekende, vast dat er 

opvallend veel studies in een verkeerde effect-categorie zijn ondergebracht.  

 

„Nadat er op deze manier een noemenswaardig aantal onderzoeken die schade aantonen zijn uitgesloten, 

blijkt dat van het wel opgenomen onderzoek de conclusies niet juist zijn weergegeven – ten onrechte zijn er 

                                                           
1636 Ibidem, pagina 9 – 11.  
1637 Oorspronkelijke analyse ‘Kanttekeningen bij de beoordelingsprocedure’ (2021) door drs. Vera Verhagen wordt op verzoek aan 
de Afdeling toegezonden.  
1638 Samengevat in Vera Verhagen en Elze van Hamelen: Groen licht voor 5G gebaseerd op frauduleus rapport. Gezond Verstand 
nummer 20, 14 juli 2021. https://vanhamelen.eu/uncategorized/tweede-kamerleden-zijn-verkeerd-geinformeerd-over-de-
risicos-van-5g/.  
1639 Ibidem. 

https://vanhamelen.eu/uncategorized/tweede-kamerleden-zijn-verkeerd-geinformeerd-over-de-risicos-van-5g/
https://vanhamelen.eu/uncategorized/tweede-kamerleden-zijn-verkeerd-geinformeerd-over-de-risicos-van-5g/
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een aanzienlijk aantal in de categorie „geen effect‟ of „geen verband‟ geplaatst, terwijl er wel degelijk een 

verband is aangetoond.‟1640 

 

1078. Daarbij ontdekte Verhagen dat, als het gaat om „gezondheidsklachten‟ (een apart door 

de Commissie EMV gemelde „aandoening / ziekte‟ (waarmee ze feitelijk EHS bedoelt), 

maar liefst 18 van de 36 experimentele studies ten onrechte als „Geen effect‟ zijn 

geclassificeerd. 

 

„Bijvoorbeeld: om na te gaan of er mogelijk een verband is tussen gezondheidsklachten en blootstelling aan 

EMV (700-2200 MHz) zijn er 67 studies geselecteerd. Dit bereik is relevant, omdat het in juli vorig jaar geveild 

werd, en al in gebruik genomen is. De onderzoekers vinden 37 experimentele studies (proefondervindelijk 

onderzoek) waarvan er bij 36 geen effect waargenomen is, en bij één studie een gunstig effect. Echter, bij 

controle blijkt dat 18 studies onterecht zijn geclassificeerd als „geen effect‟ – bijna de helft! De samenvattingen 

van deze onderzoeken beschrijven ongunstige effecten na blootstelling aan EMV. 

In hetzelfde overzicht staan 29 epidemiologische studies (populatieonderzoek), waarvan er 20 een verhoogd 

risico voor de gezondheid registreren na blootstelling. Die uitkomst wordt in de conclusie als volgt 

weggeredeneerd: het gebruik van de mobiele telefoon zelf is mogelijk schadelijk, en gezondheidsklachten 

kunnen daarom niet aan blootstelling aan EMV worden toegeschreven. Dit is een oneigenlijke, en niet 

wetenschappelijke beoordeling die het mogelijk maakt een onwelgevallig resultaat af te waarderen. 

In een goed beschreven onderzoek sluiten auteurs zelf mogelijke andere verklaringen uit. Het is niet aan de 

„onafhankelijke‟ beoordelaars van de Gezondheidsraad om achteraf, op basis van alleen het lezen van de 

conclusie, daar een andere interpretatie aan te geven. De uiteindelijke conclusie bij de beoordeling van 

mogelijk risico op gezondheidsklachten als hoofdpijn, slapeloosheid, concentratieproblemen, oorsuizen en 

huidirritaties na blootstelling aan EMV (700-2200 MHz) is dat er geen verband is gevonden, terwijl meer dan 

de helft van de gevonden onderzoeken effecten aantonen.‟1641 

 

1079. Als inderdaad blijkt dat 18 van de 36 experimentele studies betreffende 

gezondheidsklachten (EHS) ten onrechte als „Geen effect‟ zijn geclassificeerd, is de 

conclusie van de Commissie EMV dat er „Geen samenhang gevonden‟ kan worden tussen 

gemelde gezondheidsklachten (EHS) en blootstelling aan RF-EMV (die, zoals ik onder … 

liet zien al twijfelachtig was) extreem vooringenomen (biased), waarmee groot onrecht 

wordt gedaan aan alle burgers die, zoals ik, al jarenlang proberen te overleven in een door 

elekrosmog meer en meer vervuild milieu. 

 

1080. Net als bij de WHO draft 2014 kunnen echter ook hier de gevonden effecten niet 

volledig worden ontkend. 

 
„Ondanks het afzwakken van gevonden effecten kunnen we in verschillende subconclusies lezen het 

mogelijk is dat blootstelling aan 5G-straling een negatief effect heeft op de gezondheid. De volgende 

mogelijke effecten worden in de subconclusies onder andere erkend: neurodegeneratieve effecten, effecten 

op de het verloop van zwangerschap, geboorteafwijkingen, ongunstige effecten op de ontwikkeling van 

sperma, effecten op slaap, cognitie (denkvermogen, concentratie), de bloed-brein barrière, en oxidatieve 

stress (stress voor cellen, dit gaat vooraf aan kanker). 

Maar, de eindconclusie – waar de pers en bewindslieden op afgaan – is zodanig afgezwakt dat die niet 

langer aansluit bij de tussentijdse conclusies. In de samenvatting lezen we dat de samenhang tussen 5G 

frequenties en gezondheidsschade niet is aangetoond, maar dat het ook niet helemaal valt uit te sluiten, en 

dat de commissie voor geen van de onderzochte ziekten en aandoeningen de samenhang tussen 

blootstelling en ziekte waarschijnlijk acht. 

                                                           
1640 Ibidem. 
1641 Ibidem. 
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Alles tezamen genomen: het uitsluiten van deugdelijk onderzoek, het niet juist registreren van uitkomsten 

van onderzoek en afgezwakte conclusies, kunnen we niet anders dan tot de conclusie komen dat het kabinet 

en de Tweede Kamer verkeerd geïnformeerd zijn.‟ 

 

1081. Als een werkelijke betrokkenheid van de leden van de Commissie EMV van de 

Gezondheidsraad naar mogelijke schade ontbreekt, om welke reden dan ook, ontbreekt de 

drijfveer om de onderste steen boven te krijgen. Juist nu de tegengeluiden uit zowel de 

samenleving als uit de wetenschappelijke wereld steeds sterker worden en het bewijs van 

schade steeds zichtbaarder, is dat echter wel precies wat er moet gebeuren. 

 

VI.VIX. GEZONDHEIDSRAAD GEEFT TEGENSTRIJDIG EINDADVIES 

1082. In haar „Kernadvies 5G en gezondheid‟ geeft de Commissie EMV aan de Voorzitter 

van de Tweede Kamer het volgende advies: 

 

„Tot slot adviseert de commissie om de nieuwste richtlijnen van de International Commission on Non-

ionizing Radiation Protection (ICNIRP) in Nederland te gebruiken als basis voor het 

blootstellingsbeleid. Omdat niet uitgesloten kan worden dat ook blootstelling onder de nieuwste 

ICNIRP-normen de potentie heeft de gezondheid te schaden, adviseert de commissie om voorzorg toe 

te passen en blootstellingen zo laag als redelijkerwijs mogelijk te houden.‟1642 

 

Mede onder verwijzing naar hoofdstuk III, dat gaat over het ALARA-principe (As Low As 

Reasonably Achievable), zal ik laten zien dat dit tweevoudige advies tegenstrijdig is.  

 

1083. In de eerste plaats is van belang dat de Gezondheidsraad aangeeft dat „niet uitgesloten 

kan worden dat ook blootstelling onder de nieuwste ICNIRP-normen de potentie heeft de 

gezondheid te schaden‟. 1643In een rapport van juli 2016, getiteld „Meewegen van gezondheid in 

het omgevingsbeleid‟, gaf de Gezondheidsraad al aan dat zich, als het om milieufactoren 

gaat, vaak gezondheidseffecten voordoen beneden de vastgestelde normen. Dat dit risico 

ook bij de ICNIRP-grenswaarden en dus bij blootstelling aan RF-EMV beneden de limieten 

bestaat, wordt nu door de Gezondheidsraad bevestigd. 

 

1084. Terwijl de Commissie EMV dus aangeeft dat potentiële schade onder de limieten niet 

kunnen worden uitgesloten, beveelt ze deze limieten paradoxaal genoeg ook aan.  

 

„De commissie beveelt aan de nieuwste ICNIRP-richtlijnen in Nederland te gebruiken als basis voor het 

blootstellingsbeleid.  

 

Wel tekent de commissie aan dat ook bij blootstelling onder deze limieten gezondheidsschade niet is uit te sluiten. 

Daarom beveelt zij tevens aan om, in afwachting van de resultaten van nader onderzoek, naast de nieuwe 

ICNIRP-richtlijnen het ALARA-principe toe te passen (As Low As Reasonably Achievable). Dat betekent dat de 

blootstelling van de algemene bevolking en werknemers niet onnodig hoog moet zijn, ook als deze 

onder de limieten blijft, zolang dat redelijkerwijs haalbaar is. Dit is in lijn met de benadering die de 

Gezondheidsraad heeft voorgesteld in het advies Voorzorg met rede.‟1644 

                                                           
1642 Kernadvies 5G en gezondheid, pagina 5. 
1643 Ibidem.   
1644 Gezondheidsraad (2020) Kernadvies 5G en gezondheid, pagina 28.  
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1085. Het tweeledige advies dat de Commissie EMV hier geeft is inherent tegenstrijdig. In 

hoofdstuk III ben ik uitgebreid ingegaan op het ALARA-principe (As Low As Reasonably 

Achievable), een voorzorgprincipe dat in het Antenneconvenant is vastgelegd en juridisch 

bindend is voor zowel overheid als industrie. Het advies van de Commissie EMV om de 

blootstellingen „zo laag als redelijkerwijs mogelijk‟ te houden, verwijst naar het ALARA-

principe. Echter, zoals ik in hoofdstuk III heb laten zien, is ALARA niet alleen van 

toepassing op de hoogte van de blootstelling, maar ook op het aantal blootgestelden en op de 

waarschijnlijkheid van de blootstelling. Dit betekent dat er, in tegenstelling tot wat de 

Commissie meent, wel degelijk een reden is „om de ingebruikname van de lagere 

frequentiebanden voor 5G te beperken‟1645. 

5G is namelijk, net als overigens de eerdere netwerken, bedoeld als landelijk dekkend 

netwerk en het ALARA-principe staat een dergelijke dekking niet toe, omdat daarbij geen 

sprake meer is of kan zijn van een „zo laag als redelijkerwijs mogelijk is houden‟ van het 

aantalblootgestelden de waarschijnlijkheid van de blootstelling (iedereen altijd en overal).  

 

1086. Daarbij moet worden vastgesteld dat handhaving van de ICNIRP-

blootstellingslimieten, waarbij uitsluitend van de hoogte van de blootstelling wordt 

uitgegaan en het standpunt wordt ingenomen dat blootstellingen die geen thermisch effect 

veroorzaken veilig zijn en dus toegestaan, per definitie onvoldoende bescherming bieden 

en dus niet als uitgangspunt genomen kunnen worden, als ALARA wordt toegepast.  

 

VI.X. BETEKENIS BELANGENVERSTRENGELING MET ICNIRP EN INDUSTRIE TEN 

ONRECHTE NIET MEEGEWOGEN 

1087.  Onweersproken door appellanten is dat er sprake is van belangenverstrengeling 

tussen de Commissie EMV van de Gezondheidsraad, de ICNIRP en de telecomindustrie.  

 

1088. In het eerdergenoemde rapport „The International Commission on Non-Ionizing Radiation 

Protection: Conflicts of interest, corporate capture and the push for 5G‟ van de 

Europarlementariërs Klaus Buchner en Michèle Rivasi worden verschillende 

wetenschappers genoemd die enerzijds betrokken zijn bij het vaststellen van „veilige‟ 

blootstellingslimieten en het uitbrengen van adviesrapporten en anderzijds verstrengeld 

blijken te zijn met de telecom-industrie, zodanig dat ernstige vraagtekens geplaatst 

moeten worden bij hun onafhankelijkheid. In de „Nederlandse gedragscode 

wetenschappelijke  integriteit‟1646 wordt veel belang gehecht aan onafhankelijkheid en 

duidelijkheid over eventuele belangenconflicten als voorwaarde voor integer 

wetenschappelijk onderzoek en in de „Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding 

door belangenverstrengeling‟, een code die mede door de Gezondheidsraad is opgesteld, 

wordt benadrukt dat zelfs de schijn van belangenverstrengeling moet worden vermeden. 

                                                           
1645 Gezondheidsraad (2020). Kernadvies 5G en gezondheid, pagina 27.  
1646 KNAW, NWO e.a. (2018). Nederlandse gedragscode wetenschappelijke 
integriteit.https://www.universiteitenvannederland.nl/files/documenten/Nederlandse%20gedragscode%20wetenschappelijke%
20integriteit%202018.pdf.  

https://www.universiteitenvannederland.nl/files/documenten/Nederlandse%20gedragscode%20wetenschappelijke%20integriteit%202018.pdf
https://www.universiteitenvannederland.nl/files/documenten/Nederlandse%20gedragscode%20wetenschappelijke%20integriteit%202018.pdf
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Volgens de Code belangenverstrengeling kan deze schijn van belangenverstrengeling al 

„afbreuk doen aan het gezag van het advies‟.1647 

 

1089. Zoals ik in mijn beroepschrift heb laten zien is er een aantoonbare verstrengeling 

tussen de Commissie EMV en de ICNIRP en bestaat er bij de ICNIRP, vanaf haar 

oprichting door dr. Michael Repacholi, een belangenverstrengeling met de 

telecomindustrie. Buchner en Rivasi laten zien dat dit, ondanks claims van 

onafhankelijkheid door de ICNIRP, nog steeds het geval is.  

 

1090. In mijn beroepschrift heb ik uitgebreid de dubbele rol van dr. Eric van Rongen 

beschreven als enerzijds (toen nog voorzitter, inmiddels) vicevoorzitter van de ICNIRP en 

anderzijds wetenschappelijk secretaris van de Commissie EMV van de Gezondheidsraad. 

Ik heb laten zien hoe groot de invloed is van de wetenschappelijk secretaris op de 

samenstelling van de commissie en op de voorbereiding (literatuuronderzoek) en opzet 

(conceptrapportage) van de adviezen. Als er bij Van Rongen sprake is van 

belangenverstrengeling met de telecomindustrie, heeft dit ongetwijfeld invloed op de 

adviesrapporten waar hij bij betrokken is.  

 

1091. Buchner en Rivasi laten zien hoe Van Rongen zich samen met de nieuwe voorzitter 

Rodney Croft, heeft ingespannen om de band tussen de ICNIRP en de IEEE/ICES te 

versterken.1648 

 

„Verscheidene ICNIRP-leden zijn of waren tevens lid van het Internationaal Comité voor 

Elektromagnetische Veiligheid (ICES) van de IEEE. Dit is een organisatie waarin veel mensen uit de 

media- en telecommunicatie-industrie en uit het leger actief en openlijk betrokken zijn. De voormalige 

voorzitter van de ICNIRP-commissie was lid van een ICES-comité. Zoals wij in zijn portret hebben 

vermeld, bedankte ICES Van Rongen voor het verbeteren van de relatie tussen ICES en ICNIRP en voor 

zijn bereidheid om te praten over de harmonisatie van ICNIRP-richtsnoeren en IEEE-

blootstellingslimieten.‟.‟1649 

 

1092. Buchner en Rivasi melden dat Van Rongen in 2016 leden van ICES uitnodigde om hun 

commentaar te geven op het concept van de nieuwe richtlijnen voor RF-EMV.  

 

„En ICNIRP nam deze commentaren zeer serieus. In 2017 tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van ICES 

werd gesteld dat "ICNIRP het afronden van hun conclusies heeft uitgesteld om volledig rekening te 

houden met de aanbevelingen van ICES".  

 

                                                           
1647Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling. Januari 2012, geactualiseerd januari 2017. 
De code is opgesteld door: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) Koninklijke Nederlandsche 
Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) Gezondheidsraad (GR) Nederlands Huisartsen Genootschap(NHG) 
Federatie Medisch Specialisten (FMS, voorheen Orde van Medisch Specialisten). 
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publicatie/2016/09/15/code-ter-voorkoming-van-oneigenlijke-beinvloeding-
door-belangenverstrengeling.  
1648 Klaus Buchner en Michèle Rivasie.a. (2020). The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: Conflicts of 
interest, corporate capture and the push for 5G. Brussel, juni 2020. Dit rapport is opgesteld, gecoördineerd en gepubliceerd in 
opdracht van twee leden van het Europese Parlement en gefinancierd door de Groenen / EfA-fractie van het Europees 
Parlement. Rapport te downloaden via: https://klaus-buchner.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-19-JUNE-
2020.pdf. Pagina 31. Vertaling DeepL Translate. 
1649 Ibidem, pagina 38.  

https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publicatie/2016/09/15/code-ter-voorkoming-van-oneigenlijke-beinvloeding-door-belangenverstrengeling
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publicatie/2016/09/15/code-ter-voorkoming-van-oneigenlijke-beinvloeding-door-belangenverstrengeling
https://klaus-buchner.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-19-JUNE-2020.pdf
https://klaus-buchner.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-19-JUNE-2020.pdf
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1093. Naast Croft, de nieuwe voorzitter van de ICNIRP, waren of zijn ook zeven andere 

ICNIRP-wetenschappers - Guglielmo d'Inzeo, Akimasa Hirata, Jose GomezTames, Ilkka 

Laakso, Kensuke Sasaki, John Tattersall en Tongning Wu - lid van een ICES-comité. 

 

„Hieruit blijkt duidelijk dat de ICNIRP zeer nauw met de IEEE/ICES heeft samengewerkt bij de 

opstelling van de nieuwe RF-veiligheidsrichtsnoeren die dit jaar werden gepubliceerd. En dit houdt in 

dat grote telecombedrijven als Motorola en anderen, alsmede het Amerikaanse leger, een directe 

invloed hebben gehad op de ICNIRP-richtsnoeren, die nog steeds de basis vormen voor het EU-beleid 

op dit gebied.‟1650 

 

1094. Buchner en Rivase stellen vast dat Van Rongen sinds 2001 lid is van de ICNIRP, in 

2016 voorzitter werd en sinds mei 2020 vicevoorzitter. Hij is sinds 1995 lid van het 

internationale adviescomité WHO-EMF Project. Hij is bioloog, maar publiceerde zelf geen 

originele onderzoeken over EMV, alleen opinies en overzichtsartikelen. Over mogelijke 

belangenconflicten van Van Rongen schrijven Buchner en Rivasi:  

 

„Het EMF-project van de WHO werd in 2007 zwaar bekritiseerd omdat het voor een groot deel 

gefinancierd werd door de telecomindustrie, bijvoorbeeld door het Mobile Manufacturers Forum (nu 

Mobile & Wireless Forum), een lobbyorganisatie van de industrie. 

 

Van Rongen is sinds 2000 lid van het International Committee on Electromagnetic Safety (ICES) van de 

IEEE. Dit comité wordt gedomineerd door mensen uit de industrie en het leger. De voorzitter van de 

ICES, Jafar Keshvari, werkt bij Intel, de voorzitter van een van de hoofdcommissies C.K Chou bij 

Motorola. ICES is duidelijk een lobby- en standaardiseringsorganisatie van de industrie. Misschien 

heeft Van Rongen om die reden besloten om "niet-actief lid" te worden volgens zijn opgave van 

persoonlijke belangen 2019.‟1651 

 

1095. Volgens Buchner en Rivase heeft Van Rongen in belangrijke mate bijgedragen aan de 

samenwerking tussen ICNIRP en IEEE/ICES en daarmee tussen ICNIRP en de industrie. 

Dit terwijl Van Rongen in de tussentijd invloed bleef uitoefenen op de adviesrapporten 

van de Commissie EMV van de Gezondheidsraad.  

 

„In voorgaande jaren was er enige concurrentie tussen ICNIRP en ICES/ IEEE - in de tijd toen de 

voorzitter van ICES nog Dr. Ralf Bodemann, topshot van Siemens was en Dr. B Jon Klauenberg van het 

US Air Force Research Laboratory de voorzitter was van de ICES-werkgroep TC95. (Klauenberg was de 

Amerikaanse tegenhanger van voormalig ICNIRP-voorzitter Repacholi om leiding te geven aan de 

allereerste begin van de WHO EMF in de jaren 90). Volgens een jaarverslag van ICES was het dankzij de 

komst in 2016 van Van Rongen als voorzitter van ICNIRP dat de relaties met ICES aanzienlijk waren 

verbeterd, want die waren voorheen niet zo hartelijk: "In mei 2016 was er een wisseling van leiderschap 

en enkele leden van ICNIRP. De nieuwe voorzitter van ICNIRP en een van de nieuwe leden van het 14 

leden tellende comité zijn ook ICES-leden en ICNIRP is nu bereid om besprekingen te voeren over de 

harmonisatie van de blootstellingslimieten in de IEEE Stds C95.1 TM -2005 en C95.6 TM -2002 en de 

ICNIRP-richtsnoeren".‟1652 

 

1096. De nieuwe ICNIRP-richtlijnen 2020 zijn dus niet onafhankelijk van de industrie 

opgesteld, maar daar integendeel in belangrijke mate mede door bepaald.  

                                                           
1650 Ibidem, pagina 38.  
1651 Ibidem. 
1652 Ibidem, pagina 56.  
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„Het ICES-jaarverslag vermeldt voorts dat de ICES dankzij de uitnodiging daartoe van Van Rongen, de 

ICES commentaar heeft kunnen leveren op de voorgestelde nieuwe richtlijnen van de ICNIRP. ICES 

werkgroep TC95 vormde een 19 leden tellende taakgroep om een document op te stellen om tijdig 

commentaar te leveren op de ICNIRP-voorgestelde richtlijnen op tijd te becommentariëren. "De ICES 

zal zijn samenwerkingsrelatie met ICNIRP handhaven met het doel internationaal geharmoniseerde 

veiligheidsgrenzen vast te stellen voor blootstelling aan elektromagnetische velden bij frequenties 

onder 300 GHz. Deze interactie met de ICNIRP wordt beschouwd als een belangrijke stap 

voorwaarts."‟1653 

 

„Een jaar later tijdens de jaarvergadering van ICES in 2017 werd gesteld dat "ICNIRP het afronden van 

hun conclusies heeft uitgesteld om de aanbevelingen van ICES volledig in overweging te nemen". En 

Van Rongen gaf een presentatie waarin hij zei dat er "geen bewijs is dat HF-EMF ziekten als kanker 

veroorzaakt en geen bewijs dat HF-EMF de gezondheid schaadt buiten de effecten die het gevolg zijn 

van gevestigde interactiemechanismen."  

 

Wetenschapper Dariusz Leszczynski was lid van TC95, maar heeft ontslag genomen. Hij legde op zijn 

blog uit waarom: "Mijn probleem was dat het lidmaatschap van de IEEE-ICES-TC95 overwegend 

bestaat uit industriële wetenschappers en de commissie wordt voorgezeten door C.K. Chou sinds de 

tijd dat hij in dienst was van Motorola. Dit betekent dat alle veiligheidsnormen die door de IEEE-ICES-

TC95 worden ontwikkeld, in de praktijk worden ontwikkeld door de industriële wetenschappers voor 

het gebruik door de industrie waar zij in dienst zijn." Volgens Leszczynski is dit een duidelijk 

belangenconflict.‟1654 

 

1097. Volgens Buchner en Rivasi blijkt uit de laatste notulen van TC95 die ICES op zijn 

website heeft gepubliceerd (augustus 2019) dat het comité nog steeds gedomineerd wordt 

door wetenschappers uit de industrie. 

 

„In oktober 2019 sprak Van Rongen op het GSMA Europe EMF Forum. De GSM Association is een 

lobbyorganisatie die opkomt voor de belangen van mobiele operators wereldwijd. In 2018 was hij ook 

te gast op het Forum. Toen verdedigde hij ideeën die GSMA met plezier heeft ontvangen: "De ICNIRP-

limieten bieden een hoog niveau van bescherming voor alle mensen tegen bekende nadelige 

gezondheidseffecten. Dr. van Rongen legde uit dat er geen wetenschappelijk onderbouwd bewijs is dat 

radiosignalen ziekten zoals kanker veroorzaken en dat de ICNIRP studies had overwogen zoals die van 

het Amerikaanse National Toxicology Program".‟1655 
 

1098. De door Van Rongen geclaimde onafhankelijkheid van de ICNIRP van de industrie 

heeft volgens Buchner en Rivasi geen grond.  

 

„Van Rongen verzekerde onlangs de Nederlandse pers dat er binnen ICNIRP op dit moment geen 

belangenconflicten zijn. Hij verklaarde: "In het verleden hebben bepaalde leden misschien 

cofinanciering ontvangen uit de particuliere sector, maar momenteel heeft geen enkel lid banden met de 

telecomsector. 

 

Het hangt er natuurlijk van af wat je als een "band met de industrie" beschouwt, maar zijn eigen 

betrokkenheid bij ICES toont al aan dat het niet waar is dat "momenteel geen enkel lid banden had met 

de telecomsector". Hij publiceerde ook artikelen samen met onderzoekers die wel financiering uit de 

industrie ontvingen, bijvoorbeeld met Bernard Veyret, die "lid is van de Wetenschappelijke Raad van de 

                                                           
1653 Ibidem, pagina 56.  
1654 Ibidem, pagna 57. 
1655 Ibidem. 
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Franse mobiele exploitant Bouygues Telecom. Zijn laboratorium heeft onderzoeksgelden ontvangen 

van dezelfde operator". Deze informatie is te vinden in de voetnoten van dit artikel.‟1656 

 

1099. De belangenverstrengeling van Van Rongen met de IEEE/ICES en daarmee met de 

industrie, heeft de Zweedse oncoloog dr. Lennart Hardell ertoe aangezet een brief te 

schrijven aan de Nederlandse overheid1657, waarin hij ook het belangenconflict van Anke 

Huss noemt, lid van de Commissie EMV van de Gezondheidsraad.  

 

„Een punt van grote zorg ten aanzien van de onpartijdigheid is dat één lid van het comité, Anke Huss, 

lid is van de Internationale Commissie voor bescherming tegen niet-ioniserende straling (ICNIRP) sinds 

mei 2020. Verder is een van de twee secretarissen, Erik van Rongen, al sinds 2010 commissielid van de 

ICNIRP, voorzitter 2016 tot 2020 en vicevoorzitter sinds mei 2020. 

(https://www.researchgate.net/profile/Eric_Rongen). 

 

Daarnaast ontvangt Anke Huss onderzoeksfinanciering van een door de telecomindustrie gesponsorde 

Zwitserse stichting en is zij ook lid van het wetenschappelijk comité van deze stichting. 

(https://www.emf.ethz.ch/en/foundation/organisation). Verder is Eric van Rongen al lange tijd lid 

lange tijd lid van de industrie-organisaties het Institute of Electrical and Electronics Engineers/the 

International Committee on Electromagnetic Safety (IEEE/ICES), zie hieronder. 

 

Deze feiten geven aanleiding tot bezorgdheid over belangenconflicten in de Commissie van de 

Gezondheidsraad. Leden van de ICNIRP zijn geneigd zich ook in andere verbanden te houden aan het 

ICNIRP-geen-risico-paradigma ten aanzien vanradiofrequente (RF) straling. Dit kan ook in dit verslag 

het geval zijn. Er zij op gewezen dat de ethische raad van het Karolinska Instituut in Stockholm, 

Zweden, reeds in 2008 heeft geconcludeerd dat het lidmaatschap van ICNIRP een belangenconflict kan 

vormen dat officieel moet worden vermeld wanneer een lid van ICNIRP namens een andere organisatie 

adviezen over gezondheidsrisico's van EMV uitbrengt, zoals in dit geval (Karolinska Instituut 

Dagboeknummer 3753-2008-609). Dit vonnis had betrekking op Prof. Anders Ahlbom, commissielid 

van de ICNIRP van 1996 tot 2008, en dat is een algemene uitspraak. Anke Huss en Eric van Rongen 

verzuimden dat belangenconflict te vermelden.‟1658 

 

1100. Zoals de Commissie EMV zelf aangeeft in haar adviesrapport, zijn de onderzoeken 

onder andere gebaseerd op een „korte samenvattingen uit de WHO- en SSM-rapporten‟1659  

Hardell‟s zorg hierover: 

 

„Het comité heeft zijn evaluatie voornamelijk gebaseerd op een ontwerpverslag van de WHO uit 2014 

en de rapporten van de Zweedse Autoriteit voor Stralingsveiligheid (SodM). Anke Huss en Eric van 

Rongen zijn co-auteurs van de Zweedse SSM-rapporten en Eric van Rongen was bovendien lid van de 

kerngroep van leden van het ontwerp-verslag van de WHO, zie tabel 1. 

 

De commissie beveelt aan de meest recente ICNIRP 2020-richtsnoeren te gebruiken, die op hun beurt 

gebaseerd zijn op het ontwerpverslag van de WHO van 2014, de verslagen van de Zweedse Autoriteit 

voor stralingsveiligheid (SSM) en het verslag van 2015 van het Wetenschappelijk Comité voor nieuwe 

gezondheidsrisico's (WCNG). Health Risk (SCENIHR). 

                                                           
1656 Ibidem Buchner en Rivasi,pagina 57. 
1657 Brief dr. Lennart Hardell aan staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer, de Minister Medische Zorg en 
Sport Tamara van Ark van en staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven-Van der Meer d.d. 7 
december 2020. Pagina 1 – 2. Vertaling DeepL Translate. Voor download zie: https://letstalkabouttech.nl/2020/12/misstanden-
regulering-mobiele-blootgelegd-kabinet-geen-oog-voor-risicos-5g/.  
1658 Ibidem, pagina 3.  
1659 Gezondheidsraad (2020). Achtergronddocument 5G en gezondheid, pagina 14.  

https://www.researchgate.net/profile/Eric_Rongen
https://www.emf.ethz.ch/en/foundation/organisation
https://letstalkabouttech.nl/2020/12/misstanden-regulering-mobiele-blootgelegd-kabinet-geen-oog-voor-risicos-5g/
https://letstalkabouttech.nl/2020/12/misstanden-regulering-mobiele-blootgelegd-kabinet-geen-oog-voor-risicos-5g/
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„Er is een "ICNIRP-kartel" van deskundigen in verschillende organisaties en beoordelingsinstanties die 

deze deskundige evaluaties domineren (ICNIRP, WHO, SSM, SCENIHR), en ook dit rapport lijkt te 

hebben beïnvloed, zie tabel 1 en 5G-mass-experiment-ICNIRP-cartel-InvestigateEurope.pdf 

(cqlpe.ca).’1660 

 

1101. Commentaar Hardell merkt op dat door deze kartelvorming geen evenwichtige 

weergave wordt gegeven van de meningen uit de wetenschappelijke gemeenschap.  

 

Als algemene regel geldt dat wetenschappers die een tegengestelde mening zijn toegedaan, namelijk dat er 

een verhoogd gezondheidsrisico van blootstelling aan RF-straling, uitgenodigd zouden moeten zijn om deel 

te nemen aan deze deskundigengroepen. De in deze rapporten naar voren gebrachte meningen zijn dus niet 

representatief voor de meningen in de wetenschappelijke gemeenschap over de effecten van 

elektromagnetische velden (www.emfscientist.org). 

 

Het is relevant om de huidige ICNIRP 2020-conclusies over kankerrisico's van RF straling te evalueren, 

aangezien de Gezondheidsraad de ICNIRP 2020 richtlijnen aanbeveelt. De aanbeveling om "een voorzichtige 

aanpak te hanteren en de blootstelling zo laag te houden als redelijkerwijs haalbaar is" is zeker moeilijk te 

realiseren op een markt met zich uitbreidende draadloze communicatie en is wellicht van geen praktisch nut. 

Aangenomen wordt dat de ICNIRP 2020-richtslijnen in de meeste landen zullen worden gebruikt. De invloed 

van de ICNIRP en haar leden op rapporten die de basis vormen voor richtlijnen van verschillende 

organisaties, moet worden opgehelderd.‟1661 

 

1102. Naast mogelijke oneigenlijke beïnvloeding van de industrie door belangenconflicten 

van Van Rongen en Huss, vormt ook Zenon Sienkiewicz, als extern door de Commissie 

EMV van de Gezondheidsraad geraadpleegde deskundige bij de opstelling van het 

adviesrapport „5G en gezondheid‟, een reëel gevaar voor beïnvloeding door de industrie. 

Buchner en Rivasi over het standpunt van Sienkiewicz: 

 

„Sienkiewicz verdedigt systematisch het standpunt dat er geen bewijs is voor enige schade veroorzaakt 

door niet-ioniserende straling. In 2002 zei hij in de media: "Het komt erop neer dat er geen 

mechanismen bekend zijn waardoor de straling van mobiele telefoons het risico op kanker kan 

verhogen." Vijftien jaar later neemt hij nog steeds precies hetzelfde standpunt in. In een artikel uit 2017 

stelt hij dat al het uitgebreide onderzoek dat is gedaan "geen risico's voor de volksgezondheid heeft 

vastgesteld met enige mate van zekerheid”. Bovendien concludeerde hij dat "dierstudies die het 

carcinogene potentieel van blootstelling aan meerdere RF-frequenties onderzoeken, op dit moment 

geen hoge prioriteit voor onderzoek moeten krijgen”.‟ 

 

1103. Mogelijke belangenconflicten van Sienkiewicz: 
 

„Een opmerkelijk feit in zijn laatste Declaration of Personal Interests is dat hij aandelen heeft in 

telecommunicatiemultinational BT Group, van 2003 tot heden een van de grootste 

telecommunicatiebedrijven ter wereld. De winst is gering: ongeveer 100 pond per jaar. Maar toch: als je 

de indruk van belangenverstrengeling wilt vermijden is het kopen van aandelen in een telecombedrijf 

kopen geen verstandige beslissing. 

 

Hijzelf erkent dat dit een potentieel belangenconflict is. Onder een artikel gepubliceerd in 2017 is de 

'verklaring inzake de belangenverstrengeling': De auteurs verklaren dat dit werk werd uitgevoerd in de 

                                                           
1660Brief dr. Lennart Hardellaan staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer, de Minister Medische Zorg en 
Sport Tamara van Ark van en staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven-Van der Meer d.d. 7 
december 2020. Pagina 3. Vertaling DeepL Translate.  
1661 Ibidem, pagina 4.  



Verweerschrift W.J. de Jong - RvS 202100651/1/R4 

440 / 465 
 

afwezigheid van enige commerciële of financiële relaties die zouden kunnen worden geconstrueerd als 

een potentieel belangenconflict, behalve dat Sienkiewicz verklaart dat hij in het bezit is geweest van 440 

gewone aandelen in BT Group, een communicatiedienstenbedrijf. 

 

In zijn belangenverklaringen van 2015 verklaart hij zich sinds 2012 te hebben ingezet voor "Het 

verstrekken van onderzoek en wetenschappelijk advies aan de Britse regering en andere 

belanghebbenden". Er wordt niet gespecificeerd wie die andere belanghebbenden zijn, maar er kan 

worden aangenomen dat dit geen maatschappelijke groeperingen zijn. 

 

Ook is hij sinds 2009 adviseur van de Rapid Response Group van het Japan EMF Information Center, 

dat wordt gefinancierd door "Japan Electrical Safety & Environment Technology Laboratories”, waar hij 

beoordelingen en analyses uitvoert van recent gepubliceerde wetenschappelijke studies. 

 

Hij was tussen 2001 en 2012 lid van het Mobile Telecommunications Health Research (MTHR)-

programma. In het programma werd geen verband gevonden tussen blootstelling aan mobiele 

telefooncommunicatie en een verhoogd risico op het krijgen van kanker. In het eindverslag van het 

programma lezen we dat de kernfinanciering in ongeveer gelijke delen door de overheid en de 

industrie werd verstrekt. Hij verdedigt systematisch het standpunt dat er geen gezondheidsrisico's zijn 

verbonden aan niet-ioniserende straling. Hij was medeauteur van het artikel uit 2019 waarin kritiek 

werd geleverd op de NTP-studie.‟1662 
 

1104. Dat de Commissie EMV van de Gezondheidsraad uitgerekend Sienkiewicz als externe 

expert heeft gekozen, mag gezien de verstrengeling de Commissie met de ICNIRP en 

daarmee met de industrie, geen toeval heten, maar mag als bijdrage aan de opvallende 

vooringenomenheid (bias) van het adviesrapport niet worden uitgesloten.  

 

1105. Opmerkelijk is overigens de kritiek die professor Hans Kromhout, voorzitter van de 

Commissie EMV van de Gezondheidsraad, uit in een interview met de Telegraaf uit 

richting de ICNIRP. Hoewel Kromhout in de Commissie EMV al jarenlang met Van 

Rongen samenwerkt, noemt hij het‟wel bijzonder‟ dat de ICNIRP-normen ‟zó veel zegkracht 

hebben gekregen in Europa‟. En hij stelt dat alléén kijken naar warmte niet genoeg is.  

 

„”Als je ziet dat onder het niveau van 1 graad opwarming, wat ICNIRP aanhoudt, toch allerlei effecten 

optreden, moet je op een gegeven moment een stapje verder gaan.” (…) 

 

Volgens Kromhout staat de beoordeling van 5G vanwege het economische belang haaks op de 

zorgvuldige manier waarop we omgaan met andere blootstellingen, zoals aan chemische stoffen, 

bestrijdingsmiddelen of medicijnen. „Daarvoor bestaat zeer strikte regelgeving”, onderstreept hij. 

“Maar voor 5G heb je een enkele norm, de ICNIRP-norm, die volledig gebaseerd is op opwarming. En 

er worden wat metingen gedaan in de buurt van 5G zenders, zoals je in het RIVM-rapport over 5G ziet. 

Er wordt echter geen blootstelling van individuen gemeten, geen toekomstscenario‟s van blootstelling 

doorgerekend en geen eventuele gezondheidsrisico‟s ingeschat. Dat moet anders. Je moet de industrie 

niet zomaar haar gang laten gaan. Weldoordachte afwegingen vooraf – zegeningen versus risico‟s – zijn 

ook in dit dossier noodzakelijk.”‟1663 

 

1106.  Ook onderschrijft Kromhout de kritiek van andere wetenschappers op de 

selectieprocedures van ICNIRP: 

                                                           
1662 Ibidem,. 
1663https://www.telegraaf.nl/lifestyle/882391636/wetenschap-verdeeld-over-straling-5-g. 

https://www.telegraaf.nl/lifestyle/882391636/wetenschap-verdeeld-over-straling-5-g
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„”Het is een beetje een ondoorzichtige club. Hoe kandidaten worden verkozen, is niet duidelijk. Noem 

het zelfbevlekkend. In die zin heeft het niet echt een onafhankelijke status.”‟ 1664 

 

Dat de Commissie EMV van de Gezondheidsraad de ICNIRP-limieten blijft aanbevelen, 

lijkt dan ook te wijzen op een compromis van een verdeelde commissie. Maar misschien 

ook niet. Kromhout is zelf betrokken bij het COSMOS-onderzoek dat mede door de 

industrie wordt gefinancierd1665, een cohort-, dus langlopend onderzoek waarvan ik onder 

IV.III.II een studie heb besproken waaraan Kromhout heeft meegewerkt. Aan hetzelfde 

Cohort 1666 werken o.a. mee Emilie van Deventer (teamleider WHO EMF-project) en 

professor Anders Ahlbom, die destijds als voorzitter van de IARC-werkgroep werd 

ontslagen vanwege zijn verstrengeling met de ICNIRP en de industrie. 

 

1107. In het rapport van Buchner en Rivasi wordt Kromhout aangehaald als iemand die 

kritisch staat tegenover de met de IEEE / ICES verstrengelde ICNIRP.  

 

„"Het lijkt mij verstandiger dat de EU en de nationale regeringen niet langer alleen vertrouwen op het 

advies van ICNIRP. Een eigen commissie is geen overbodige luxe", schrijft Hans Kromhout. Als we hem 

vragen of het hem logischer lijkt dat een publieke organisatie advies geeft over niet-ioniserende straling, 

antwoordt hij: "Daar ben ik het helemaal mee eens."‟1667 

 

De conclusie is gerechtvaardigd dat belangenverstrengeling van de Commissie EMV van 

de Gezondheidsraad met de ICNIRP en de industrie aannemelijk is, waarmee oneigenlijke 

beïnvloeding niet kan worden uitgesloten. Omdat belangenverstrengeling en oneigenlijke 

beïnvloeding een verklaring zou kunnen zijn voor de opvallende versluiering van de 

risico‟s en de aantoonbare fouten in het rapport, kan en mag niet blind gevaren worden op 

het advies van de Gezondheidsraad, maar moeten onafhankelijke studies die potentiële en 

reële risico‟s en schade aantonen zwaar worden meegewogen bij de bepaling van mijn 

belang.  Gezien de hiervoor aangevoerde argumenten verzoek ik de Afdeling om de door 

de appelanten aangevoerde verwijzing naar het rapport van de commissie EMV van de 

Gezondheidsraad als ondeugdelijk onderbouwd af te wijzen.  

  

                                                           
1664 Ibidem.  
1665 http://www.thecosmosproject.org/about-the-study/funding/.  
1666 http://www.thecosmosproject.org/about-the-study/team/.  
1667 Klaus Buchner en Michèle Rivasie.a. (2020). The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: Conflicts of 
interest, corporate capture and the push for 5G. Brussel, juni 2020. https://klaus-buchner.eu/wp-
content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-19-JUNE-2020.pdf.Pagina 45.  

http://www.thecosmosproject.org/about-the-study/funding/
http://www.thecosmosproject.org/about-the-study/team/
https://klaus-buchner.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-19-JUNE-2020.pdf
https://klaus-buchner.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-19-JUNE-2020.pdf
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CONCLUSIES INLEIDINGADVIESRAPPORT 5G EN GEZONDHEID 

(Overweging 645 t/m 653) 

 

1.   In het adviesrapport „5G en gezondheid‟ brengt de Commissie EMV van 

 de Gezondheidsraad 5 verschillende classificaties aan 1668, waarmee ze 

 aangeeft ‘de sterkte van het wetenschappelijk bewijs voor de potentie om de 

 gezondheid te schaden of veranderingen in een biologisch proces  te 

 veroorzaken’ te hebben beoordeeld. Daarbij heeft ze zich uitsluitend 

 gebaseerd op de samenvattingen van de studies. 

 

2. De voorwaarden verbonden aan de classificaties en de aan deze 

 classificaties toegevoegde „effect-categorieën‟, bagatelliseren en 

 versluieren, in strijd met de doelstellingen van de Commissie EMV om 

 deze in beeld te brengen, het wetenschappelijk bewijs van potentiële 

 schade.  

 

3.  De classificatie „Samenhang mogelijk‟ verwijst naar ernstige 

 gezondheidsrisico‟s als gevolg van een verhoogde oxidatieve stress die ten 

 onrechte door de Gezondheidsraad en door appellanten worden 

 genegeerd. 

 

4. Doordat alle dierstudies van de classificatie „Samenhang aangetoond‟ 

 worden uitgesloten en al het celonderzoek (ook dat van menselijk 

 celweefsel) door de Commissie EMV buiten haar literatuuronderzoek is 

 gelaten, is wetenschappelijk bewijs op grond van deze classificatie (zo 

 goed als) onmogelijk.  

 

5.  De risico‟s van veranderingen in de elektrische activiteit in de hersenen 

 (classificatie „Samenhang waarschijnlijk‟) zijn niet expliciet gemaakt en 

 worden versluierd, waardoor ook verzaakt wordt om de gevaren van de 

 NeuroTech-industrie te duiden. 

 

6. Hoewel de commissie een mogelijke samenhang vindt tussen RF-EMV en 

 oxidatieve stress („Samenhang mogelijk‟), negeert ze alle aandoeningen en 

 ziekten die met oxidatieve stress worden geassocieerd en classificeert die 

 ten onrechte als “Geen samenhang gevonden”. 

                                                           
1668 Effect-categorieën: a) ongustig effect; b) gunstig effect; c) gunstige en ongunstige effecten; d) niet duidelijk of effect gunstig 
of ongunstig zijn. Achtergronddocument 5G en gezondheid, pagina 
14.https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid. 
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7. Door EHS-patiënten gemelde gezondheidsklachten, die een aannemelijk 

 gevolg kunnen zijn van een verhoogde oxidatieve stress, zijn in strijd met 

 de eigen classificaties, ten onrechte in de classificatie „Geen samenhang  

 gevonden‟ ondergebracht. 

 

 

CONCLUSIES COMMISSIE EMV GEZONDHEIDSRAAD MAAKT EIGEN 

DOELSTELLINGEN NIET WAAR 

(Overwegingen 654 t/m 701) 

 

8. Doel van het adviesrapport van de Gezondheidsraad was na te gaan „of er 

 aanwijzingen zijn dat elektromagnetische velden met de frequentie van  5G 

 de potentie hebben om de gezondheid te schaden’.  

 

9. Aanwijzingen voor potentiële schade worden echter door de Commissie 

 EMV systematisch gebagatelliseerd.  

 

10. Schade in dierstudies betekent doorgaans „potentiële schade‟ voor 

 mensen. Aanwijzingen van potentiële schade kunnen dus heel goed in 

 dierstudies gevonden worden. 

 

11. 71 % van alle door de Commissie EMV onderzochte studies (dierstudies) 

 op het gebied van oxidatieve stress toont een verhoogd risico. 

 

12. Het NTP- en Rammazzini-onderzoek (dierstudies) vonden consistente 

 resultaten van significant verhoogde kankerrisico‟s door blootstelling aan 

 mobiele telefoons. 

 

13. Zowel het aangetoonde bewijs van oxidatieve stress als van kanker 

 verdwijnen in het rapport van de Gezondheidsraad uit beeld. 

 

14. Al het celonderzoek is buiten het onderzoek van de Gezondheidsraad 

 gelaten. Daarmee is een compleet onderzoeksgebied, dat snel resultaat 

 toont, niet meegenomen in het adviesrapport. 

 

15. Nieuwe „symmetrische wegingen‟ verduisteren een heldere beeldvorming. 

 Naast de „geen effect‟-categorie introduceert de Commissie EMV de effect-

 categorie „gunstige effecten‟.  
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16. Volgens Popper is wetenschappelijk bewijs niet symmetrisch. Er is slechts 

 één repliceerbaar significant bewijs nodig om alle „geen effect‟- studies te 

 diskwalificeren.  

 

17. De zogenaamde „gunstige effecten‟ blijken vergezocht of ronduit afwezig. 

 

 

CONCLUSIES CLASSIFICATIE „SAMENHANG MOGELIJK‟ TEN ONRECHTE 

DOOR GEZONDHEIDSRAAD EN APPELLANTEN GENEGEERD 

(Overweging 702 t/m 761) 

 

18. Doordat de Commissie EMV de risico‟s van een verhoogde oxidatieve 

 stress vanuit de classificatie „Samenhang mogelijk‟ nergens serieus 

 overweegt, laat ze na expliciet te maken wat oxidatieve stress (de 

 opwekking van vrije radicalen, ROS) kan aanrichten als het anti-oxidant 

 afweerssysteem faalt in het bestrijden ervan.  

 

19. De onderzoekers van de Reflex-studie opperden al dat oxidatieve stress 

 het werkingsmechanisme achter DNA-schade en kanker. 

 

20. Oxidatieve stress blijkt vele aandoeningen en ziekten te veroorzaken. Alle 

 met RF-EMV geassocieerde aandoeningen en ziekten blijken verklaard te 

 kunnen worden op basis van een verhoogde oxidatieve stress. Dit omvat 

 uit de classificatie „Samenhang mogelijk‟ naast kanker: aantasting van de 

 bloed-hersenbarrière, neurodegeneratie, mannelijke en vrouwelijke 

 vruchtbaarheid en voortplanting, gedrag, cognitie, slaap en andere stress-

 gerelateerde aandoeningen. 

 

 

CONCLUSIES CLASSIFICATIE „SAMENHANG AANGETOOND‟ (ZO GOED 

ALS) ONMOGELIJK  

(Overweging 762 t/m 809) 

 

21.  Uitsluiting door de Commissie EMV van alle celstudies in haar onderzoek 

 komt neer op  uitsluiting van een grote hoeveelheid bewijs van potentiële 

 en reële schade. 

 

22. Om ethische redenen wordt bij het testen van veiligheid de voorkeur 

 gegeven aan dierstudies. De Commissie EMV plaatst echter al het bewijs 

 uit dierstudies valt buiten de classificatie „Samenhang  aangetoond‟. 
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 Alleen studies op mensen worden in deze classificatie toegelaten. 

 

23, Epidemiologisch onderzoek is echter ontoereikend door het ontbreken 

 van een (niet blootgestelde) controlegroep en experimenteel onderzoek 

 (provocatie-onderzoek) op mensen is niet  geschikt om causaliteit aan te 

 tonen dan wel uit te sluiten. 

 

24.   Omdat celstudies buiten het onderzoek zijn gelaten, is er ook geen 

 onderzoek naar menselijk celweefsel geëvalueerd dat mogelijk in de 

 classificatie „Samenhang aangetoond‟ had kunnen worden ondergebracht. 

 

 

CONCLUSIES CLASSIFICATIE „SAMENHANG WAARSCHIJNLIJK‟: RISICO‟S 

VAN VERANDERINGEN IN DE ELEKTRISCHE ACTIVITEIT IN DE 

HERSENEN VERSLUIERD DOOR SPECULATIE MOGELIJK „GUNSTIG 

EFFECT‟ (Overweging 810 t/m 899) 

 

25. De Gezondheidsraad brengt veranderingen in de elektrsische activiteit in 

 de hersenen onder in de classificatie „Samenhang waarschijnlijk‟ en voegt 

 daaraan toe dat niet duidelijk is of de effecten „gunstig of ongunstig‟ zijn.  

 

26. De potentiëel ongunstige effecten op onze hersenen zijn niet door de 

 Commissie EMV onderzocht en verdwijnen zelfs volledig uit beeld in de 

 uiteindelijke conclusies. 

 

27.  Andere (potentiële) schadelijke effecten op de hersenn zijn: verstoring 

 signaaloverdracht in de hersenen, neurodegeneratie van hersenweefsel, 

 verandering genexpressie in de hersenen, aantasting bloed-hersenbarrière, 

 effecten op cognitie, gedrag en slaap. 

 

28. Elektrische activiteit in de hersenen kan gemeten worden via een EEG. 

 Een EEG kan neurologische aandoeningen zichtbaar maken.  

 

29. De werking van onze hersenfrequentiebanden is van invloed op ons 

 complete welbevinden. Op- en neergaande regulatie – aangetoond bij 

 blootstelling aan RF-EMV – kunnen neuronale veranderingen 

 veroorzaken en onze gezondheid schaden. 

 

30. Steekproeven tonen twijfelachtig gebruik effectcategorieën „effect, niet 

 duidelijk gunstig of ongunstig‟ aan. 
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31. Omdat de NeuroTech-industrie gebruik maakt van onze 

 hersenfrequenties, is het noodzakelijk om de risico‟s van RF-EMV voor de 

 hersenen scherp te articuleren. De Commissie EMV verzaakt de risico‟s 

 van de NeuroTech-industrie te duiden. 

 

 

CONCLUSIES CLASSIFICATIE „GEEN SAMENHANG GEVONDEN‟: 

COMMISSIE EMV ZIET SAMENHANG MET VERHOOGDE STRESS OVER 

HET HOOFD (Overweging 900 t/m 975) 

 

32. Alle in de classificatie „Geen samenhang gevonden‟ aandoeningen en 

 ziekten, kunnen verklaard worden op basis van een verhoogde oxidatieve 

 stress („Samenhang mogelijk‟). Hieronder vallen: gehoorproblemen, 

 oogproblemen, aandoeningen aan hart en bloedvaten, hormonen, het 

 afweersysteem,  

 

 

CONCLUSIES GEZONDHEIDSKLACHTEN TEN ONRECHTE 

ONDERGEBRACHT IN CLASSIFICATIE „GEEN SAMENHANG GEVONDEN‟ 

(Overweging 976 t/m 1028) 

 

33. Onder „gezondheidsklachten‟ verstaat de Commissie EMV 

 „elektrogevoeligheid‟.  

 

34. Het vermoeden dat er een individuele gevoeligheid bestaat ten aanzien 

 van gezondheidsklachten is wetenschappelijk valide.  

 

35. In strijd met haar eigen criteria verwerpt de Commissie EMV het bewijs 

 uit epidemiologische studies en baseert zich uitsluitend op provocatie-

 onderzoek. Dit terwijl provocatie-onderzoek juist omstreden is. 

 

36. Een verhoogde oxidatieve stress blijkt een verklaring te bieden voor alle 

 gezondheidsklachten. Dit verband is niet door de Commissie EMV 

 onderzocht. 

 

37. De Franse oncoloog Belpomme vond verhoogde oxidatieve stress-

 parameters bij patiënten met elektromagnetische hypersensitiviteit (EHS). 

 Dit onderzoek is niet door de Commissie EMV meegewogen. 
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38. Er blijkt een aanmerkelijke hoeveelheid studies ten onrechte als „geen 

 effect‟ te zijn geclassificeerd. 

 

 

CONCLUSIES CLASSIFICATIE „GEEN UITSPRAAK MOGELIJK‟ DUIDT OP 

ONZEKERE RISICO‟S DIE NIET MOGEN WORDEN GENEGEERD 

(Overweging 1029 t/m 1052) 

 

39. De Commissie EMV negeert met „Geen uitspraak mogelijk‟ bewijs van 

 samenhang tussen oxidatieve stress en neurodegeneratieve ziekten zoals 

 ALS (Amyotrofische Lateraal Sclerose) en Alzheimer.  

 

40. De onzekere risico‟s van het gebruik van extreem hoge frequenties 

 (MMW) worden – ondanks het advies om de 26 GHz-band niet in gebruik 

 te nemen – niet door de Commissie geduidt. 

 

 

CONCLUSIES ERNSTIGE TWIJFELS OVER DEUGDELIJKHEID EN 

ONAFHANKELIJKHEID GEZONDHEIDSRAADSADVIES 

GERECHTVAARDIGD (Overweging 1053 t/m 1081) 

 

41. Er blijken door de Commissie EMV een schokkende hoeveelheid fouten 

 te zijn gemaakt in de toewijzing van de verschillende effect-classificaties. 

 

 

CONCLUSIES GEZONDHEIDSRAAD GEEFT TEGENSTRIJDIG EINDADVIES 

(Overweging 1082 t/m 1086) 

 

42. Er dient rekening te worden gehouden met oneigenlijke 

 beïnvloeding en financieringsbias door verstrengeling met belangen van 

 overheid, ICNIRP en industrie. 

 

43. De Gezondheidsraad geeft een incoherent eindadvies, door tegelijk de 

 ICNIRP-richtlijnen en het ALARA-principe aan te bevelen. 

 

 

CONCLUSIES BETEKENIS BELANGENVERSTRENGELING MET ICNIRP EN 

INDUSTRIE TEN ONRECHTE NIET MEEGEWOGEN (Overweging 1087 t/m …) 

 

44.  Om belangenconflicten en oneigenlijke beïnvloeding te voorkomen, moet 
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 zelfs de schijn van belangenverstrengeling worden voorkomen (Code 

 Belangenverstrengeling). 

 

45. Er lijken belangenconflicten te zijn binnen de Commissie EMV van de 

 Gezondheidsraad. Er is een verstrengeling met de ICNIRP, die kan duiden 

 op oneigenlijke beïnvloeding vanuit de industrie.  

 

46.  Dr. Eric van Rongen, die tegelijk wetenschappelijk secretaris is van de 

 Commissie en vice-voorzitter van de ICNIRP heeft bij het opstellen van de 

 ICNIRP-richtlijnen nauw contact gezocht met ICES / IEEE, een organisatie 

 gedomineerd door de industrie en het leger.  

 

47. Anke Huss, lid van de Commissie EMV en tegelijk van de ICNIRP (wat 

 net als voor Van Rongen tenminste een potentiëel belangenconflict is)

 ontvangt onderzoeksfinanciering van een door de telecom gesponsorde 

 Zwitserse stichting en professor Hans Kromhout, voorzitter van de 

 commissie, werkt mee aan het langlopende industrie-gefinancierde 

 cohort-onderzoek COSMOS. 

 

48. Zennon Sienkiewicz, die door de Commissie EMV als extern adviseur 

 werd geraadpleegd bij het adviesrapport „5G en gezondheid‟ verdedigt 

 systematisch het standpunt dat er geen bewijs is voor enige schade 

 veroorzaakt door RF-EMV. Hij is sinds 2009 adviseur van de Rapid 

 Response Group van het Japan EMF Information Center, gefinancierd 

 door Japan Electrical Safety Environment Tehcnology Laboratories, was 

 sinds 2001 en 2012 lid van het Mobile Telecommunication Health 

 Research (MTHR)-programma en heeft aandelen in 

 telecommunicatiemultinational BT Group, een van de grootste 

 telecommunicatiebedrijven ter wereld. Hij was jarenlang lid van de 

 ICNIRP, waarmee de ICNIRP sterk vertegenwoordigd was bij het 

 opstellen van het adviesrapport. 

 

46. De Zweedse oncoloog dr. Lennart Hardell schreef een brief aan de 

 Nederlandse overheid vanwege zijn zorg over de onpartijdigheid van 

 Anke Huss en Eric van Rongen.  

 

47. Hardell wijst ook op het ICNIRP-kartel, waarin een verstrengeling bestaat 

 tussen ICNIRP, WHO EMF-project, SSM en SCENIHR en hij vraagt de 

 Nederlandse overheid of het kartel ook zijn invloed heeft uitgeoefend op 

 het rapport van de Gezondheidsraad. Opvallend is dat de 
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 Gezondheidsraad dezelfde documenten als uitgangspunt heeft genomen 

 als de ICNIRP bij het vaststellen van haar richtlijnen. 

 

48. Opvallend is ook dat er veel versluiering heeft plaatsgevonden in het 

 rapport waaruit directe of indirecte invloeden van de industrie kunnen 

 spreken. 
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VII. Argument ‘algemeen belang’ onevenwicht gebruikt 

 

 

1108. Naar aanleiding van het vonnis van de bestuursrechter in Arnhem van 18 december 

2020, dat gezondheidsrisico‟s bij blootstelling aan RF-EMV onder de 1 Volt per meter niet 

uitgesloten kunnen worden, zag de gemeente zich genoodzaakt om een nieuw besluit op 

bezwaar te nemen, „met inachtneming van deze uitspraak‟.1669 In dit nieuwe besluit op 

bezwaar van 10 mei 2021, dat meegenomen zal worden in de hoger beroepsprocedure 

voor de Raad van State, beargumenteert de gemeente: 

 

„Mobiele communicatie is van groot belang. Zowel voor de bereikbaarheid van onze inwoners en 

bedrijven, maar ook voor de openbare orde en veiligheid en voor de hulpdiensten. Wij wegen deze 

bereikbaarheid zwaar mee in de belangenafweging. Voor het alarmmiddel NL-alert, het systeem van 

Automatisch Externe Defibrillatie (AED), het maken van hartfilmpjes in ziekenauto‟s is goede mobiele 

dekking noodzakelijk. Wij streven daarbij een landelijke dekking na. Het verzoek van uw cliënte voor 

een “witte zone” als alternatief wijzen wij daarom ook af.‟1670 

 

1109. In de conclusie van het nieuwe besluit op bezwaar lezen we: 

 

„Wij hebben een belangenafweging gemaakt tussen individuele belangen (gevoeligheid voor straling) 

en het algemeen belang van een goede bereikbaarheid. De individuele belangen leggen daarbij minder 

gewicht in de schaal dan de bereikbaarheid in en rond Haarlo, zowel voor inwoners, bedrijven als 

hulpdiensten. Hierbij betrekken wij ook dat vaststaat dat de straling van de plaatsen antennes onder de 

blootstellingslimieten blijft.‟1671 

 

1110. In dit hoofdstuk laat ik zien waarom de gemeente faalt in een evenwichtig gebruik van 

het begrip „algemeen belang‟, waardoor geen sprake kan zijn van een deugdelijke 

belangenafweging. 

 

 

VII.I. ARGUMENT ALGEMEEN BELANG FAALT IN NIEUWE BELANGENAFWEGING  

 

1111. Een argument waarom een nieuwe belangenafweging op basis van het vonnis van de 

bestuursrechter van 18 december 2020 van belang is, is dat de rechter oordeelde dat 

gezondheidsrisico‟s bij blootstellingen < 1 V/m niet kunnen worden uitgesloten. Dit 

bevestigt dat de gehele bevolking onder risico wordt geplaatst. 

 

1112. Het is van cruciaal belang om te constateren dat de uitspraak van de bestuursrechter 

dus niet alleen van toepassing is op mijn individuele blootstelling en mijn leefomgeving, 

maar op die van alle Nederlanders en daarmee dus ook een uitspraak over het algemeen 

belang. Met andere woorden, de gezondheidsrisico‟s gelden voor iedereen en worden niet 

                                                           
1669https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:6699.  
1670 Gemeente Berkelland. Nieuw besluit op bezwaar. 10 mei 2021. Uw kenmerk: 125270 en 131190. RvS: 202100729/1/R4. 
Pagina 6. 
1671 Ibidem. 
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uitsluitend bepaald door de mate van gevoeligheid daarvoor. 

 

1113. De gemeente stelt in de conclusie dat het individuele belang (gevoeligheid voor 

straling) wordt afgewogen tegen het algemeen belang van een goede bereikbaarheid, 

waarbij het individuele belang minder gewicht in de schaal legt. 

 

1114. Als de gemeente de opdracht van de bestuursrechter deugdelijk had uitgevoerd, dan 

had zij een nieuwe belangenafweging gemaakt tussen enerzijds het algemeen belang van 

het beschermen en bevorderen van de volksgezondheid1672 door gezondheidsrisico‟s van 

blootstelling aan RF-EMV te beperken of te vermijden en anderzijds het algemeen belang 

van een goede mobiele bereikbaarheid. 

 

1115. Eveneens relevant voor het juist afwegen van het algemeen belang is de inhoud van 

het rapport„Verkenning toekomst openbare registratie antenne-installaties‟ dat door de 

KWINK-Groep in opdracht van het Ministerie van EZK op 22 december 2017 is opgesteld, 

waarin we lezen dat 41 % van de Nederlandse bevolking twijfelt over de veiligheid van 

zendmasten. Van deze 41 % neemt 9 % maatregelen. 

 

„Een kleine groep van 9 procent wordt in het onderzoek aangeduid als “ongeruste” of “zeer bezorgde” 

burger. Zij maken zich zorgen om de straling van antennes en treffen maatregelen om deze straling in hun 

woonomgeving te verminderen.‟   

 

Spreken we over 41 % van de Nederlandse bevolking, dan hebben we het – uitgaande van 

17 miljoen burgers – over bijna 7 miljoen burgers die twijfelen aan de veiligheid van 

zendmasten. Nemen we 9 % van 17 miljoen, dan komen we uit op ruim anderhalf miljoen 

burgers die ongerust tot zeer bezorgd zijn en maatregelen treffen tegen stralingsbelasting. 

Dat de KWINK-Groep bij deze ruim anderhalf miljoen Nederlanders spreekt over een 

„kleine groep‟ is illustratief voor het proces van defactualisatie dat plaatsvindt (zie 

hoofdstuk I) en voor de ontkenning van de belangen van deze minderheidsgroep. 

Rekenen we de percentages om naar de gemeente Berkelland, met zijn 43.846 inwoners 

per 1 januari 2021, dan zijn bijna 18 duizend inwoners onzeker of ze bij de plaatsing van 

zendmasten voldoende worden beschermd en nemen bijna vierduizend inwoners 

beschermende maatregelen. 

1116. Hieruit kunnen we concluderen dat 41% van de inwoners van de gemeente Berkelland 

het oordeel van de bestuursrechter dat gezondheidsrisico‟s onder de 1V/m niet kunnen 

worden uitgesloten deelt. Het door de gemeente negeren van het belang van 41% van de 

inwoners van Berkelland is opnieuw een bewijs van een niet adequate belangenafweging. 

 

1117. Uit bovengenoemde argumenten blijkt dat de gemeente Berkelland faalt bij het maken 

van een nieuwe belangenafweging en daarmee de uitspraak van de bestuursrechter niet 

deugdelijke heeft weerlegd. 

                                                           
1672

Zie ook artikel 22 lid 1 van de Nederlandse Grondwet. 
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VII.II. ARGUMENT ALGEMEEN BELANG MAG NIET INDRUISEN TEGEN PRIMAIR EU-

RECHT 

1118. De gemeente presenteert een goede mobiele bereikbaarheid als een dienst van 

algemeen belang. Over het algemeen is er bij het aanbieden van een dienst sprake van 

keuzevrijheid met betrekking tot het wel of niet afnemen van de dienst. Bij mobiele 

bereikbaarheid is er sprake van een gedeeltelijke keuzevrijheid, want men kan wel of geen 

gebruik maken van een mobiele telefoon. Echter de technologie die voor deze dienst nodig 

is maakt dat blootstelling aan digitaal gepulste RF-EMV bij het deelnemen aan het 

maatschappelijk leven onvermijdelijk is. Met andere woorden hierbij wordt de 

keuzevrijheid aan inwoners, ten aanzien van de blootstelling, ontnomen. 

 

1119. In de EU-wetgeving wordt gesproken van de zogenaamde „Diensten van algemeen 

belang‟. In de „Mededeling van de commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 

Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio‟s‟ is door de Europese 

Commissie „Een kwaliteitskader voor diensten van algemeen belang in Europa‟ geformuleerd.1673 

In deze mededeling worden door de commissie nieuwe bepalingen in de EU-wetgeving in 

één kwaliteitskader gebundeld. De Commissie stelt daarbij: 

„Het debat over diensten van algemeen belang lijdt onder begripsverwarring. Begrippen worden 

onderling verward en onjuist gebruikt. Stakeholders hebben de Commissie om duidelijkheid gevraagd. 

De Commissie isechter gebonden aan het primaire EU-recht en aan de rechtspraak van het EU-Hof van 

Justitie. Bovendien zijn de begrippen dynamisch en voortdurend in ontwikkeling.‟1674 

1120. Bij deze diensten moet, zoals het kwaliteitskader aangeeft, in ogenschouw worden 

genomen dat de begrippen en de kaders waarbinnen zij worden gehanteerd „gebonden 

(zijn) aan het primaire EU-recht‟. Dat wil zeggen, aan de Verdragsbepalingen zoals 

vastgelegd in het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU)1675 en het Verdrag 

betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU)1676 (die samen de basis van de 

Europese Unie vormen) en het daarin opgenomen Handvest voor de grondrechten van de 

EU („het Handvest‟).1677 In „het Handvest‟ zijn alle grondrechten (waaronder burger- en 

mensenrechten) opgenomen die voor de EU gelden. Deze rechten, waarvan de meesten 

extra beschermd zijn door het „Europees Verdrag voor de Rechten van de Mensen de 

fundamentele vrijheden‟ (EVRM1678), bepalen mede het kader waarbinnen de EU bevoegd 

                                                           
1673 Europese Commissie (2011). Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch 
en Sociaal Comité en het Comité van de regio’s. Een kwaliteitskader voor diensten van algemeen belang in Europa. Brussel, 
20.12.2011. COM (2011) 900 definitief. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0900&from=NL.  
1674 Ibidem, pagina 3.  
1675https://www.europa-nu.nl/id/vh7dourda4zo/verdrag_betreffende_de_europese_unie_veu.  
1676https://www.europa-nu.nl/id/vh7douszfszu/verdrag_betreffende_de_werking_van_de.  
1677Het Handvest voor de grondrechten van de EU is juridisch in het EU-recht verankerd via artikel 6 van het Verdrag van 
Lissabon. Het Verdrag van Lissabon maakt deel uit van het primaire EU-recht. https://www.europa-
nu.nl/id/vh7dovyjhuzi/handvest_van_de_grondrechten. 
1678 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Nrs. 11, 14 en 15, met 
aan aanvullende Protocollen Nrs. 1, 4, 6, 7, 12, 13 en 16.  
https://www.echr.coe.int/documents/convention_nld.pdf.  
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en verplicht is te handelen.  

 

1121. Dit betekent dat Diensten van algemeen belang in ieder geval a) de menselijke 

waardigheid moeten eerbiedigen en beschermen (onschendbaarheid menselijke 

waardigheid, artikel 1 Handvest); b) het recht op lichamelijke en geestelijke integriteit 

moeten respecteren (artikel 3 lid 1 Handvest), c) waarbij een vrije en geïnformeerde 

toestemming van betrokkenen vereist is daar waar de biologie van de mens betrokken 

is16791680 (artikel 3 lid 2 Handvest); d) het recht van eenieder op vrijheid en veiligheid van 

zijn persoon moet respecteren (artikel 6 Handvest) alsook het recht op eerbiediging van 

zijn privé-leven, waaronder de privacy van zijn woning (artikel 7 Handvest).  

 

1122. Om het gebruik van het begrip „algemeen belang‟ ten aanzien van mobiele 

bereikbaarheid in het juiste perspectief te plaatsen, moeten we ons realiseren dat het hier 

om „een dienst‟ gaat waarop het primaire EU-recht van toepassing is met de daarbij behorende 

bescherming van mensenrechten.  

 

VII.II.I. UNIVERSELE DIENSTVERPLICHTING EN BEPERKINGEN VAN „DE VRIJHEID OM 

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIENETWERKEN EN –DIENSTEN TE LEVEREN 

1123. De universele dienst voor het „aanbieden‟ van elektronische communicatie is 

opgenomen in richtlijn 2018/1972 (Telecomcode) van het Europees Parlement en de Raad 

van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische 

communicatie1681. In overweging 5 van de richtlijn wordt „de vrijheid om elektronische 

communicatienetwerken en –diensten te leveren‟ beperkt door twee verdragsartikelen uit het 

EU-recht: 

„Deze richtlijn schept een juridisch kader dat waarborgt dat de vrijheid om elektronische 

communicatienetwerken en -diensten te leveren slechts wordt beperkt door de in deze richtlijn 

bepaalde voorwaarden en eventuele beperkingen overeenkomstig artikel 52, lid 1, van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), met name maatregelen uit hoofde van de 

openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid, en overeenkomstig artikel 52, lid 1, van 

het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie („het Handvest”).‟1682 

Het woordje „slechts‟ wekt de indruk dat de mogelijkheden tot beperking van „de vrijheid 

om elektronische communicatienetwerken en –diensten te leveren‟ van marginale betekenis zijn, 

maar dat is geenszins het geval. Op grond van het EU-recht dient de Europese Unie bij het 

tot stand brengen van de interne markt zowel „een hoog niveau van bescherming en 

                                                           
1679 Aangezien RF-EMV zoals gebruikt bij draadloze technologie biologische effecten veroorzaken – een wetenschappelijk feit – 
en niet kan worden uitgesloten dat deze biologische effecten ook gezondheidseffecten veroorzaken, is ‘informed consent’ van 
de betrokkenen op wettelijke gronden noodzakelijk. 
1680 Al in 1998 erkend door de ICNIRP:‘Compared to continuous-wave radiation, pulsed microwave-frequency fields with the same 
average rate of energy deposition in tissue are generally more active in producing a biological response, ...’.  ICNIRP Guidelines 
1998, http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf. Pagina 506. 
1681 Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018  tot vaststelling van het Europees 
wetboek voor elektronische communicatie (herschikking).  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1972&from=nl.  
1682 Ibidem.  
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verbetering van de kwaliteit van het milieu‟, als de „de eerbiediging van fundamentele rechten 

zoals de menselijke waardigheid en persoonlijke integriteit‟) te waarborgen.1683 Deze rechten 

zijn voor elke EU-burger1684 juridisch zeker gesteld.  

 

1124. Overweging 5 van de Telecomcode (richtlijn 2018/1972), verwijst naar artikel 52 lid 1 

VWEU en naar artikel 52 lid 1 van het Handvest van de grondrechten van de EU. 

Eigenaardig genoeg betreft artikel 52 VWEU bijzondere regelingen voor 

vreemdelingen1685. Omdat mij (ten tijde van het schrijven van dit verweerschrift) niet 

duidelijk is wat de relevantie is van lid 1 van dit wetsartikel ten aanzien van het beperken 

van „de vrijheid om elektronische communicatienetwerken en –diensten te leveren‟, ga ik hier 

uitsluitend in op de betekenis van artikel 52 lid 1 van het Handvest.  

 

In artikel 52 lid 1 van het Handvest lezen we:  

 

„Beperkingen op de uitoefening van de in dit Handvest erkende rechten en vrijheden moeten bij wet 

worden gesteld en de wezenlijke inhoud van die rechten en vrijheden eerbiedigen. Met inachtneming 

van het evenredigheidsbeginsel kunnen slechts beperkingen worden gesteld, indien zij noodzakelijk 

zijn en daadwerkelijk beantwoorden aan door de Unie erkende doelstellingen van algemeen belang of 

aan de eisen van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.‟1686 

 

1125. Hoewel dit artikel stelt dat aan de uitoefening van de in het Handvest erkende 

rechten en vrijheden bij wet beperkingen kunnen worden opgelegd, wordt deze 

mogelijkheid niet alleen afgezwakt door de voorwaarde dat deze beperkingen „de 

wezenlijke inhoud van de rechten en vrijheden (van het Handvest) eerbiedigen‟, maar ook 

weersproken door artikel 53 en 54 uit het Handvest, waarin het „beschermingsniveau‟ 

en het „verbod van misbruik van recht‟ zijn vastgelegd. 

„Artikel 53 Beschermingsniveau:  

Geen van de bepalingen van dit Handvest mag worden uitgelegd als zou zij een beperking vormen van 

of afbreuk doen aan de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden welke binnen hun 

respectieve toepassingsgebieden worden erkend door het recht van de Unie, het internationaal recht en 

de internationale overeenkomsten waarbij de Unie of alle lidstaten partij zijn, met name het Europees 

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, alsmede door de 

grondwetten van de lidstaten.‟1687 

 

„Artikel 54 Verbod van misbruik van recht: 

Geen van de bepalingen van dit Handvest mag worden uitgelegd als zou zij het recht inhouden enige 

activiteit te ontplooien of enige daad te verrichten met als doel de in dit Handvest erkende rechten of 

                                                           
1683Mededeling van de Commissie - Uitvoering van het communautaire Lissabon-programma - Sociale diensten van algemeen 
belang in de Europese Unie {SEC(2006) 516} /* COM/2006/0177 def. */ 
https://www.eumonitor.nl/9353000/1/j4nvhdfcs8bljza_j9vvik7m1c3gyxp/vikqhjsycaya.  
1684https://www.europa-nu.nl/id/vh7dosiok5x1/burgerschap_van_de_europese_unie.  
1685 Artikel 52 lid 1 VWEU. De voorschriften van dit hoofdstuk en de maatregelen uit hoofde daarvan genomen doen niet af aan 
de toepasselijkheid van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen waarbij een bijzondere regeling is vastgesteld voor 
vreemdelingen welke bepalingen uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid 
gerechtvaardigd zijn.https://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-werking-van-de-europese-unie-rome-25-03-1957/artikel52.  
1686 Artikel 52 lid 1 Handvest van de grondrechten van de EU. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:12016P052. 
1687 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (2012/C 326/02). https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=NL.  
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vrijheden teniet te doen of de rechten en vrijheden verdergaand te beperken dan door dit Handvest is 

toegestaan.‟1688 

1126. We kunnen uit artikel 52 lid 1 en artikel 53 en 54 Handvest dus concluderen dat „de 

vrijheid om elektronische communicatienetwerken en –diensten aan te bieden‟ uitsluitend wordt 

toegestaan onder eerbiediging van „de wezenlijke inhoud van de rechten en vrijheden‟ zoals 

vastgelegd in het Handvest van de grondrechten van de EU.  

 

1127. Omdat uit artikel 53 Handvest blijkt dat de Unie zich in haar handelen ook juridisch 

aan het EVRM verbindt, alsook aan de grondwetten van de lidstaten, betekent dit dat „de 

vrijheid om elektronische communicatienetwerken en –diensten te leveren‟ aan het Handvest van 

de grondrechten van de EU, aan het EVRM en aan de Nederlandse Grondwet moet 

worden getoetst en door het hier bepaalde op juridische grond kan worden beperkt. Een 

dergelijke toetsing heeft niet plaatsgevonden en is dringend noodzakelijk. Temeer daar de 

Europese Commissie meer en meer druk op de lidstaten uitoefent om de wetgeving 

zodanig aan te passen dat 5G kan worden uitgerold1689, terwijl de kloof tussen Europa en 

de burgers en tussen politiek en maatschappij steeds groter wordt en het draagvlak dat de 

EU onder burgers heeft afneemt.1690 1691 

 

1128. Op basis van de in artikel 2 van het Verdrag van Lissabon en artikel 2 VEU 

geformuleerde doelstellingen en waarden van de Europese Unie, kan worden vastgesteld 

dat de  

wijze waarop de internationale telecommunicatie door de Europese Commissie wordt 

bevorderd (zie artikel 2 lid 3 over het tot stand brengen van de interne markt door de 

Unie), inconsistent is met andere doelstellingen van de Unie en daarmee in strijd met een 

optreden dat nodig is „om de doelstellingen van de Verdragen te verwezenlijken‟. Het dwingend 

aan burgers opleggen van „plausibele‟1692 gezondheidsrisico‟s 24/7 voor onbepaalde tijd, 

is namelijk in strijd met:   

 

a) een hoog niveau van bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu (RF-

EMV zijn een „plausibel‟ dus aannemelijk risico1693 voor mens en milieu); 

                                                           
1688 Ibidem.   
1689Op 4 februari 2021 startte de Europese Commissie een inbreukprocedure tegen 24 lidstaten waaronder Nederland, vanwege 
het niet omzetten van de nieuwe EU-telecomregels in Nationale wetgeving. https://www.europa-
nu.nl/id/vlcjegjntfyk/nieuws/europese_commissie_start. Op 28 oktober 2021 werd het ‘Wetsvoorstel implementatie 
Telecomcode’ (implementatie richtlijn 2018/1972) van (voormalig) staatssecretaris EZK Mona Keijzer als een hamerstuk door de 
Tweede Kamer afgehandeld en zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen. 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2021Z11401&dossier=35865. Dit ondanks de 
ongerustheid van burgers en lokale overheden die spreekt uit de reacties op de ‘Internetconsultatie Implementatie 
Telecomcode’. https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode; https://letstalkabouttech.nl/2019/09/alle-gemeenten-per-
brief-geinformeerd-over-kritiek-van-20-tal-gemeenten-op-wetsvoorstel-verplichte-medewerking-uitrol-5g/.  
1690https://www.universiteitleiden.nl/wetenschapsdossiers/europa/onvrede-over-europa. 
1691 EU-landen luiden alarm over groeiende anti-5G-beweging.  
https://www.politico.eu/article/eu-needs-plan-to-counter-anti-5g-movement-capitals-say/.  
1692 Volgens de Gezondheidsraad is er sprake van een plausibel risico als ‘enkele experts in het betreffende vakgebied hun zorgen 
uiten over de dreiging’. https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2008/09/26/voorzorg-met-rede. Pagina 17. 
1693 Ibidem. Het woord ‘plausibel’ kan volgens de Van Dale Woordenboeken ook begrepen worden als: aannemelijk, 
geloofwaardig, instemming verdienend. 
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b) het bevorderen van de wetenschappelijke vooruitgang (wetenschappelijke inzichten 

van experts op het gebied van EMV en gezondheid over potentiële en reële schade 

worden gedefactualiseerd1694 om de uitrol van 5G veilig te stellen, waarmee de 

wetenschappelijke infrastructuur1695 wordt ondermijnd); 

c) de bestrijding van sociale uitsluiting en discriminatie (burgers met EHS worden 

„afgeschreven‟ en burgers die zich zorgen maken en een andere levensvisie hebben op 

EMV en een gezond leefmilieu1696 worden genegeerd); 

d) de bevordering van sociale rechtvaardigheid en bescherming (een kwetsbare 

minderheid wordt sociale zorg en sociale bescherming onthouden); 

e) het (meer in het algemeen) beschermen van burgers (het onthouden van informatie 

over de stralingsrisico‟s enerzijds en het dwingend opleggen van stralingsbelasting 

anderzijds zijn in strijd met het ALARA-principe en elke andere vorm van voorzorg, 

zie hoofdstuk II en III); 

f) het bijdragen aan de vrede (schending van de parlementaire democratie veroorzaakt 

leed en ressentiment in de samenleving); 

g) het bijdragen aan de veiligheid (fysieke veiligheid hangt nauw samen met een veilig 

en gezond leefmilieu); 

h) duurzame ontwikkeling van de aarde (datacenters waren in 2016 al verantwoordelijk 

voor 2 % van de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen, drie keer zoveel als de NS en 

zelfs meer dan de luchtvaart. Dit zal met 5G tot bijna 10 % toenemen1697);  

i) de bescherming van mensenrechten (het dwingend opleggen van stralingsbelasting 

24/7, terwijl deze belasting mogelijk ernstige gezondheidsschade veroorzaakt, is in 

strijd met het Handvest voor de grondrechten van de EU en het in het EU-recht 

opgenomen Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).  

 

1129. Het dwingend opleggen van blootstelling aan RF-EMV aan burgers op grond van een 

„Universele dienstverplichting‟, aanvankelijk bedoeld als een verplichting „tot het verlenen 

van een dienst‟ opgelegd aan de leverancier, is dus in strijd met een groot aantal 

                                                           
1694Defactualisatie: Het negeren, versluieren, ontkennen en vaak ook verdacht maken van (alternatieve) wetenschappelijke 
inzichten die het ‘geen risico-‘ en/of het ‘alleen thermische effecten-paradigma’ tegenspreken.  
1695 De uitdrukking ‘wetenschappelijke infrastructuur’ heb ik overgenomen uit het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid (2008). Onzekere veiligheid. Verantwoordelijkheden rond fysieke veiligheid, pagina 19 – 20. 
1696 Burgers met EHS (en andere stralingsbewuste burgers) leven vanuit de overtuiging dat het voor de bescherming van mens en 
milieu noodzakelijk is om het elektromagnetische milieu zoveel mogelijk terug te brengen naar haar natuurlijke status. 
Discriminatie vind plaats op grond van levensovertuiging, als overheden zich tegenover deze nationale minderheid aan hun 
zorgplicht onttrekken, door deze groep burgers van sociale zorg en sociale bescherming uit te sluiten. 
1697 Volgens de Universiteit van Utrecht waren de datacenters in 2016 al verantwoordelijk voor 2 % van de jaarlijkse uitstoot van 
broeikasgassen. Dat is drie keer zoveel als de NS en zelfs meer dan de luchtvaart. ‘Met nog meer aankomend streamingdiensten 
en het internet-der-dingen dat 5G zal ondersteunen, neemt het energieverbruik van datacenters toe tot bijna 10 % van het 
wereldwijde verbruik. Tenzij er drastisch wordt ingegrepen zal dit leiden tot een sterke toename in uitstoot.’ 
https://www.sg.uu.nl/artikelen/2019/08/5g-heeft-consequenties-voor-het-milieu. 
Zie ook: Thijs Scholten e.a. (2020). Energiegebruik 5G-netwerk. CE Delft. Publicatienummer: 20.200122.102. Pagina 5.  
‘5G kan zorgen voor een flinke toename van energiegebruik van de ICT-sector vanwege de nieuwe mogelijke toepassingen (use 
cases) die door 5G gerealiseerd kunnen worden. In deze studie kijken we naar drie belangrijke toepassingen van 5G: — Ultra 
Reliable Low Latency Communication (uRLLC): zelfsturend verkeer; — Massive Machine Type Communication (mMTC): Internet-
of-Things (IoT); — Enhanced Mobile Broadband (eMBB): Ultra HD video en cloud gaming. Deze toepassingen zorgen voor een 
toename in het dataverbruik en het gebruik van clouddiensten (datacenters). Het energiegebruik van de apparaten zelf is alleen 
voor IoT meegenomen, omdat in de andere gevallen het additionele energiegebruik moeilijk is vast te stellen.’ 
https://ce.nl/wp-content/uploads/2021/03/CE_Delft_200122_Energieverbruik_5G-netwerk_Def.pdf.  
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doelstellingen van de Europese Unie en vormt derhalve een onverenigbare 

tegenstrijdigheid in het EU-recht. De Universele dienstverplichting „om elektronische 

communicatienetwerken en –diensten te leveren‟ mag dan ook niet op die wijze worden 

uitgelegd.  

 

VII.II.II. UNIVERSELE DIENSTVERPLICHTING GELDT AANBIEDER, NIET HET PUBLIEK 

1130. De „Universele dienstverplichting‟ geldt een verplichte universele dienst die door de 

aanbieder wordt aangeboden. Het kan echter nooit de bedoeling zijn van diensten van 

algemeen belang om deze dwingend aan mensen op te leggen die niet van deze diensten 

gebruik willen maken. Sterker nog, die aangeven gezondheidsschade van deze diensten te 

ondervinden, een schade die op grond van de wetenschappelijke controverse als een 

„plausibel risico‟1698 moet worden aanvaard.  

„In ieder geval kan er geen bindend mandaat zijn om mobiele dekking met geweld “aan te bieden” aan 

privéwoningen, waarvan de eigenaren of bewoners helemaal niet willen worden voorzien van emissies 

die door de muren van hun verblijf gaan.1699 Ook in deze gevallen heeft de bescherming van 

ingezetenen als basisverplichting door de staat voorrang, vooral met betrekking tot hun woonplek, die 

sterk wordt beschermd door artikel 8 lid 1 EVRM.1700 Deze bescherming is geenszins verwaarloosbaar, 

omdat het risico met betrekking tot het zenuwstelsel, kanker en vruchtbaarheid1701 veel groter is en niet 

alleen een “restrisico” (…).‟1702 

1131. Het bestaan van burgers die ziek worden van draadloze technologie mag niet (langer) 

worden genegeerd op grond van een eenzijdig en onjuist gebruik van het begrip 

„algemeen belang‟. Zeker niet nu het rapport „5G en gezondheid‟ van de Gezondheidsraad 

aanwijzingen geeft dat een verhoogde oxidatieve stress mogelijk het biologisch 

werkingsmechanisme vormt van schade door RF-EMV. Zoals ik in hoofdstuk VI heb laten 

zien, leert nader onderzoek zelfs dat een verhoogde oxidatieve stress, waarbij toxische 

ROS (reactive oxegyn species of reactieve zuurstofradicalen) door een falend antioxidant 

afweerssysteem schade veroorzaken, in de wetenschappelijke literatuur geassocieerd 

wordt met alle ook met RF-EMV in verband gebrachte aandoeningen en ziekten (van 

kanker, tot neurodegeneratieve ziekten als Alzheimer en ALS, hartfalen, 

vruchtbaarheidsproblemen, vroeggeboorten,  oog- en gehooraandoeningen ,etcetera). Er is 

hier, in de woorden van Budzinski en Kühling, sprake van een veel groter risico dan alleen 

een „restrisico‟.  

 

                                                           
1698https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2008/09/26/voorzorg-met-rede. Pagina 17. 
1699 Budzinski, ‘Von der Versorgung ohne Auftrag zur Bestrahlung ohne Gesetz’ (‘From the provision without mandate to the 
irradiation without a legal basis"), NVwZ 2011, 1165 (1170) 
1700Artikel 8 lid 1 EVRM. Recht op eerbieding van het privé- en gezinsleven: Iedereen heeft recht op respect voor zijn privé- en 
gezinsleven, zijn huis en zijn correspondentie. 
1701 See Budzinski/Hutter "Mobilfunkschäden Ansichtssache? – Höchste Zeit für Beweise statt Vermutungen" (Is damage from 
mobile phone radiation a matter of opinion? – It is about time to deal with proof instead of assumptions); NVwZ 2014, 418 
m.w.N. 
1702 Mr. Bernd Irmfrid Budzinski en prof.dr.ing. Wilfried Kühling (2015). White zones, free from mobile phone coverage – 
unrealistic or required by law?https://kompetenzinitiative.com/wp-content/uploads/2019/08/White-

Zones_Budzinski_Kuehling_Nov_2015.pdf. Pagina 13.  
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1132. Er zijn dus tal van morele en juridische gronden aan te wijzen waarom burgers niet op 

grond van een Universele dienstverplichting opgelegd aan netwerkexploitanten 

dwingend stralingsbelasting mag worden opgelegd. Diensten van algemeen belang 

mogen niet worden ingezet om burgers iets op te leggen waar zij persé tegen zijn en 

waaronder zij mogelijk ernstige gezondheidsschade lijden.  

 

 

VI.II.III.ALGEMEEN BELANG EN DE NOODZAAK TOT HERSTEL VAN HET 

„NABIJHEIDSPRINCIPE‟ (ARTIKEL 10 LID 3 VEU) 

1133. In het primaire EU-recht (artikel 10 lid 3 VEU) is het zogenaamde „nabijheidsbeginsel‟ 

vastgelegd om het democratische recht van alle bewoners van de deelnemende lidstaten te 

waarborgen. Artikel 10 lid 3 VEU stelt: 

 

„Iedere burger heeft het recht aan het democratisch bestel van de Unie deel te nemen. De 

besluitvorming vindt plaats op een zo open mogelijke wijze, en zo dicht bij de burgers als mogelijk 

is.‟1703 

 

1134. Bij de uitrol van 5G wordt dit beginsel aantoonbaar geschonden. In zijn presentatie 

van 7 april 2018 voor de Stichting EHS laat politicoloog dr. Edwin van Rooyen aan de 

hand van een grafiek zien dat de totstandkoming van 5G buiten de samenleving om is 

gegaan (zie figuur 7.1).  Opvallend is dat de supranationale organisaties aan top van de 

piramide, de Verenigde Naties en de ITU, niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor 

eventuele schade. De VN niet omdat zij op basis van de „Convention on the privileges and 

immunities of the United Nations‟1704 over volledige immuniteit beschikt.1705 En de ITU niet 

omdat zij in het „Statuut en het Verdrag van de Internationale Unie voor Telecommunicatie‟ in 

artikel 36 heeft laten vastleggen dat elke vorm van aansprakelijkheid van de ITU en haar 

lidstaten wordt afgewezen.1706 

 

                                                           
1703https://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-europese-unie-maastricht-07-02-1992/artikel10/lid3.  
1704Convention on the privileges and immunities of the United Nations. Adopted by the General Assembly of the United Nations 
on 13 February 1946. https://www.un.org/en/ethics/assets/pdfs/Convention%20of%20Privileges-
Immunities%20of%20the%20UN.pdf. 
1705In artikel II. (Eigendommen, fondsen en activa), sectie 2: ‘De Verenigde Naties, haar eigendommen en bezittingen, waar deze 
zich ook bevinden en door wie deze ook worden gehouden, genieten immuniteit van iedere vorm van rechtsvervolging, behalve 
voor zover zij in een bepaald geval uitdrukkelijk afstand hebben gedaan van hun immuniteit. Het is echter wel verstaan dat geen 
enkele opheffing van immuniteit zich uitstrekt tot enige maatregel van tenuitvoerlegging.’Artikel V, sectie 18 onder a: 
‘Functionarissen van de Verenigde Naties zullen zijn vrijgesteld van rechtsvervolging voor hetgeen zij in hun officiële 
hoedanigheid hebben gezegd of geschreven en voor alle handelingen die zij in die hoedanigheid hebben verricht.’ 
1706 Artikel 36. Aansprakelijkheid. ‘De Lidstaten aanvaarden geen aansprakelijkheid ten aanzien van de gebruikers van de 
internationale telecommunicatiediensten, in het bijzonder ten aanzien van eisen tot schadevergoeding.’ 
Statuut en het Verdrag van de Internationale Unie voor Telecommunicatie, Genève, 22-12-1992. Hoofdstuk VI. Algemene 
bepalingen betreffende telecommunicatie. https://wetten.overheid.nl/BWBV0001504/2013-07-19.  

https://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-europese-unie-maastricht-07-02-1992/artikel10/lid3
https://www.un.org/en/ethics/assets/pdfs/Convention%20of%20Privileges-Immunities%20of%20the%20UN.pdf
https://www.un.org/en/ethics/assets/pdfs/Convention%20of%20Privileges-Immunities%20of%20the%20UN.pdf
https://wetten.overheid.nl/BWBV0001504/2013-07-19
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Figuur 7.1.Diagram uit presentatie politicoloog dr. Edwin van Rooyen, waarin hij laat zien dat 5G via  
de Verenigde Naties en de ITU ‘van boven naar beneden’ naar ons toe komt..1707 

 
 

1135. De schending van het „nabijheidsbeginsel‟ wordt in de eerste plaats lokaal voelbaar en 

het is aan lokale overheden om bij de landelijke overheid aan de bel te trekken, als hiervan 

sprake is en burgers hierdoor schade kunnen lijden. Hoewel de Europese Commissie het 

„nabijheidsbeginsel‟ aantoonbaar schendt, bestaat de Europese Commissie uit 

afgevaardigden van lidstaten die dit beginsel moeten bewaken als de Europese Commissie 

daarin faalt. Als dit niet gebeurt en lokale overheden grijpen niet in om het democratisch 

recht van hun inwoners te verdedigen, dan komen met de schending van dit beginsel 

democratische beginselen onder druk te staan.  

 

1136. Dat is wat er nu gebeurt bij de uitrol van 5G en dat moet dringend worden rechtgezet. 

Uiteraard is het bewaken van de democratie ook in dienst van het algemeen belang.  

 

1137. Toen ik destijds bij de gemeente aan de bel trok om mijn nood te melden over de 

geplande zendmast, werd mij door de verantwoordelijke ambtenaar gezegd: „Wij staan met 

ons rug tegen de muur. Feitelijk zijn het de telecomoperators die het bepalen.‟  Dit impliceert dat 

de markt het heeft overgenomen en dat de gemeente hierin berust. Dat kan echter 

onmogelijk het definitieve antwoord zijn op een zo omstreden terrein als draadloze 

                                                           
1707Dr. Edwin van Rooyen (2018). De bestuurlijke setting voor de uitrol van 5G. 16e landelijke contactdag Stichting EHS, 7 april 
2018. https://stichtingehs.nl/downloads/presentaties/presentatie-edwin-van-rooyen-de-bestuurlijke-setting-voor-de-uitrol-van-
5g. Zie ook: https://stralingsbewust.info/2018/04/17/maatschappelijk-draagvlak-voor-5g-is-nihil/; 
https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/11417/%E2%20%20maatschappelijk_draagvlak_voor_5g_is_nihil%E
2%20%20.  

https://stichtingehs.nl/downloads/presentaties/presentatie-edwin-van-rooyen-de-bestuurlijke-setting-voor-de-uitrol-van-5g
https://stichtingehs.nl/downloads/presentaties/presentatie-edwin-van-rooyen-de-bestuurlijke-setting-voor-de-uitrol-van-5g
https://stralingsbewust.info/2018/04/17/maatschappelijk-draagvlak-voor-5g-is-nihil/
https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/11417/%E2%20%20maatschappelijk_draagvlak_voor_5g_is_nihil%E2
https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/11417/%E2%20%20maatschappelijk_draagvlak_voor_5g_is_nihil%E2
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technologie. Niet alleen de landelijke, maar ook de lokale overheid heeft een 

verantwoordelijkheid – misschien wel groter, omdat ze dichter op de bevolking staat – om 

het „nabijheidsbeginsel‟ en daarmee de democratie te bewaken.  

 

1138. Het „nabijheidsbeginsel‟ ondersteunt de belangen van burgers en schending hiervan 

dient daarom in deze zaak, waarin het mede gaat om de stem en rechtszekerheid van 

burgers, te worden meegewogen. 

 

VII.III. MILIEUZONE WITTE ZONENIET STRIJDIG MET ALGEMEEN BELANG 

 

1139. Op 24 november 2021 diende ik bij de gemeente, in reactie op het 

ontwerpbestemmingplan „Buitengebied Berkelland 2020‟ een zienswijze in getiteld 

„Milieuzone witte zone in buitengebied Berkelland. Witte zones – Belang, noodzaak en moreel-

juridische plicht‟. Onder een witte zone versta ik „een milieuzone waarin het elektromagnetische 

milieu zoveel mogelijk naar haar natuurlijke status is teruggebracht door kunstmatige EMV te 

minimaliseren‟. In deze zienswijze, die u als bijlage aantreft, bepleit ik de initiatie van een 

stralingsarm leefgebied om tenminste burgers die zoals ik aan gedwongen stralingsrisico‟s 

proberen te ontsnappen een alternatief te bieden.  

 

1140. Graag vat ik hieronder de door mij in mijn zienswijze aangevoerde redenen samen 

waarom een milieuzone witte zone geen bedreiging vormt voor het algemeen belang van 

digitale connectiviteit, maar wel voor de illusie ervan:   

 

1) Het belang van mensen die gebruik maken van telecomnetwerken is niet of 

nauwelijks in het geding. Het ondersteunen van mensen die in een stralingsarme 

omgeving willen wonen betreft slechts relatief kleine gebieden in Nederland. De rest 

van de bevolking kan gewoon gebruik blijven maken van draadloze technologie.1708 

 

2) Een milieuzone witte zone doet recht aan het ALARA-principe, moedigt het groeiend 

risicobewustzijn onder de bevolking aan en ondersteunt daarmee de ontwikkeling van 

een ALARA-cultuur (een cultuur waarin iedere betrokkene – blootgestelde – 

verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van de risico‟s van stralingsbelasting). 

 

3) Een groeiend risicobewustzijn ten aanzien van de gezondheidsrisico‟s van draadloze 

technologie leidt tot meer preventie- en zelfbeschermingsmaatregelen en kan (gezien 

het plausibele risico) mogelijk tot aanzienlijke gezondheidswinst leiden. Om daar te 

komen moet echter de kokervisie rond het algemeen belang van digitale connectiviteit 

worden doorbroken.  

 

                                                           
1708 Zie brief stralingsbewuste organisaties aan staatssecretaris Mona Keijzer, zoals aangehaald op pagina 11 van deze zienswijze. 
https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Brief-aan-Mona-Keijzer-van-Stichting-EHS-CPLD-vereniging-en-
StralingsBewust.info-d.d.-02-12-2020.pdf.  
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1141. Natuurlijk mag de initiatie van een milieuzone witte zone niet in de plaats komen van 

bescherming van de nu onder risico staande complete bevolking. En ik ben me er terdege 

van bewust dat met de initiatie van een milieuzone witte zone de veiligheidsclaim ICNIRP-

blootstellingslimieten (zie hoofdstuk V) niet langer gehandhaafd kan worden. Echter, als 

die claim ondeugdelijk is, is dit slechts in dienst van een groeiend risicobewustzijn, dat op 

grond van het ALARA-principe juist gewenst is. Onterechte veiligheidsclaims over fysieke 

veiligheid en gezondheidsbescherming kunnen uiteraard nooit een samenleving dienen. 

En het als ondeugdelijk doorzien van deze claims, is niet in strijd, maar juist ten dienste 

van het algemeen belang. 
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CONCLUSIE ARGUMENT ALGEMEEN BELANG FAALT IN NIEUWE 

BELANGENAFWEGING (Overweging 1111 t/m 1117) 

 

1.   De gemeente faalt bij het maken van een nieuwe belangenafweging door 

 het achterwege laten van relevante feiten en heeft daarmee de uitspraak 

 van de bestuursrechter in Arnhem niet deugdelijk weerlegd.  

 

 

CONCLUSIES ARGUMENT ALGEMEEN BELANG MAG NIET INDRUISEN 

TEGEN PRIMAIR EU-RECHT (Overweging 1118 t/m 1138) 

 

2. De dienst van mobiele bereikbaarheid voor het algemeen belang is, door 

 de onvermijdelijke risico‟s van blootstelling aan RF-EMV, in strijd met 

 diverse bepalingen in het primaire EU-recht, zoals vastgelegd in het VEU, 

 VWEU en het Handvest. 

 

3. De „Universele dienstverplichting‟ is de verplichting tot het aanbieden 

 van een dienst, geen mandaat om mobiele dekking  „met geweld „ aan te 

 bieden.  

 

4. Doordat de uitrol van 5G volledig buiten de samenleving is gegaan, is er 

 sprake van schending van het „nabijheidsbeginsel‟ dat in artikel 10 lid 3 

 VEU is vastgelegd. Lokale overheden hebben tegenover hun inwoners 

 mede de verantwoordelijkheid om dit beginsel te bewaken en ervoor te 

 zorgen dat burgers hun stem behouden. Het „aan de markt laten‟ van 5G is 

 in strijd met het „nabijheidsbeginsel‟. 

 

 

CONCLUSIE MILIEUZONE WITTE ZONE NIET STRIJDIG MET ALGEMEEN 

BELANG (Overweging 1139 t/m 1141)  

 

3. Bij het instellen van een milieuzone witte zone is het algemeen belang 

 van de mobiele bereikbaarheid nauwelijks in het geding en vormt 

 daarmee geen bedreiging voor het algemeen belang. 
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SLOTPLEIDOOI 
 

Hoogedelgestreng college,  

 

Dit verweerschrift, dat u naar ik hoop, met interesse hebt bestudeerd 

en mogelijk zelfs (hier en daar) gelezen, is geboren uit grote nood. 

Het beginsel dat iedereen zijn eigen schade draagt is beperkt. Burgers 

zoals ik lijden al jarenlang, sommigen misschien al twee decennia, 

aan de gevolgen van draadloze technologie, terwijl het lijden voor de 

samenleving grotendeels verborgen blijft. 

 

Als de mogelijkheid je eigen schade te beperken beperkt is, dan komt 

het neer op solidariteit van anderen, op oprechte aandacht en zorg 

van mensen die kunnen helpen je uit de verdrukking te halen.  

 

Waarom is die aandacht en zorg zo ver te zoeken?  

 

Als de risico‟s die uit dit verweerschrift spreken, maar enigszins hout 

snijden, dan is er met de draadloze technologie een probleem 

ontstaan dat geen enkel indidivu meer kan oplossen. Hier is 

verantwoordelijkheid nodig van mensen en organisaties die 

invloedrijk zijn, zodat hulp op gang kan komen in de vorm van 

oprechte betrokkenheid.  

 

Al jarenlang lijden burgers zoals ik onder het quasi-begrip dat door 

dr. Fred Woudenberg, voorzitter van het Communicatieforum van 

het Kennisplatform EMV, aan gemeenten en GGD-en is geadviseerd: 

„Toon begrip, maar ga niet in op de inhoud van de 

(gezondheids)argumenten‟. Natuurlijk voelt iedere burger met maar 

enige intelligentie dat het begrip „fake‟is. En des te meer voel je je dan 

in de kou staan. Omdat zelfs de afwijzing versluierd is en er een spel 

wordt gespeeld waar je geacht wordt in mee te spelen.  

 

Het is tijd dat mensen met macht gaan luisteren. Dan kan het tij 

misschien keren. Dit gaat niet alleen over mij, of over zelfs maar een 

handjevol ongelukkigen. Na vijf jaar studie over de 

stralingsproblematiek en het verwerken van tal van 

wetenschappelijke publicaties (zo getuige mijn verweerschrift) ben ik 

ervan overtuigd geraakt dat ook mensen die geen verband leggen 

tussen hun gezondheidsklachten en de antenne-installatie die op de 

buurflat of op het voetbalveld vlakbij staat, zeker op termijn ziek 
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worden van straling van draadloze technologie.  

 

Uit mijn verweerschrift blijkt dat organisaties die het voor het zeggen 

hebben, zoals de ICNIRP wat betreft blootstellingslimieten, maar 

helemaal aan top van de uitrol van 5G het ITU en de Verenigde 

Naties, op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld kunnen worden 

voor eventuele schade. In de Gedragscode wetenschappelijke 

integriteit wordt de onderzoeker juist geacht verantwoordelijkheid te 

nemen voor zijn publicaties. Het is dan wel opvallend dat de ICNIRP 

juist elke aansprakelijkheid voor het gebruiken van haar 

aanbevelingen expliciet afwijst. Hetzelfde geldt voor de ITU die van 

bovenaf 5G aanstuurt. Elke aansprakelijkheid voor schade wordt 

afgewezen. En dan de IEC, die een standaard heeft ontwikkeld die 

nu gebruikt gaat worden om een statistische analyse los te laten op 

adaptieve 5G-antennes, omdat die onmeetbaar zijn vanwege hun 

dynamische karakter. Echter ook de IEC schrijft nadrukkelijk in de 

standaard geen enkele aansprakelijkheid te aanvaarden voor 

eventuele schade voor het „vertrouwen‟ op haar standaard. En zo kan 

ik nog wel even doorgaan. 

 

Als de aansprakelijkheid voor de (potentiële) gezondheidsrisico‟s van 

draadloze technologie (volgens mij zijn deze risico‟s al lang niet meer 

potentiëel, maar uitgesproken reëel) nergens wordt genomen en de 

overheid laat na om aansprakelijkheid toe te wijzen, dan blijft 

uiteindelijk alleen de rechterlijke macht over.  

 

Het erkennen van mijn belang en het vernietigen van het nieuwe 

besluit op bezwaar – dat de gemeente Berkelland nam zonder enige 

betrokkenheid, zonder een daadwerkelijk nieuwe belangenafweging 

en zonder het vonnis van de bestuursrechter in Arnhem serieus en 

vooral ook respectvol mee te wegen (ze schijnt niet te kunnen zien 

dat mijn lot het lot is van vele anderen en dat hier sprake is van 

aanzienlijk lijden) – voorziet in een urgente nood van burgers die 

wachten op een precedent.  

 

U bent zich er ongetwijfeld van bewust dat het bekrachtigen van mijn 

belang en het vernietigen van het ondeugdelijk gemotiveerde nieuwe 

besluit op bezwaar van de gemeente, een dergelijk precedent schept. 

Als hoogste rechterlijke macht in Nederland, vraag ik u dringend om 

hierin niet terughoudend te zijn. Het hier gevraagde precedent 

dwingt overheden om opnieuw naar de kwestie te kijken en 

gezondheidsargumenten van burgers en belangenorganisatie ook in 

dit domein serieus te nemen. Als de aansprakelijkstelling niet 
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geregeld is, moet de overheid tenminste aanspreekbaar blijven. Dat is 

een kwestie van behoorlijk bestuur. Aangezien overheden hier nu al 

decennialang in falen, doe ik een dringend appèl op de Afdeling de 

macht tot het scheppen van een precedent te gebruiken om die 

verantwoordelijkheid af te dwingen, zodat burgers niet langer met 

lege handen staan.  

 

Ik dank u voor uw oprechte betrokkenheid. 

 

Wilma de Jong 

 

 

 
 

 

 

 

Bijlage: „Milieuzone witte zone in buitengebied Berkelland. Witte zones, belang, noodzaak en moreel-

juridische plicht.‟, zienswijze ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2020” door 

W.J. de Jong. 24 november 2021.  


