Respons van Stichting EHS op de internetconsultatie Telecomcode
Ten eerste: Stichting EHS steunt de respons die door Eerlijk over Straling is ingediend
volledig. Zonder hier nogmaals en detail in te gaan op wat in de respons door Eerlijk
over Straling is ingediend, voegen we hier nog het volgende aan toe:
Stichting EHS komt al vele jaren op voor de belangen van mensen met EHS. (EHS staat
voor elektrohypersensitiviteit ofwel elektrogevoeligheid.) Stichting EHS is een
vrijwilligersorganisatie en ontwikkelt hiertoe tal van activiteiten. Zo kunnen bij het
Landelijke Meldpunt EHS (zie www.StichtingEHS.nl) gezondheidsklachten door straling
en stroom worden gemeld. Stichting EHS heeft ook een informatielijn 0900 9266 waar
vrijwilligers voorlichting geven hoe om te gaan met elektrogevoeligheid.
Stichting EHS heeft zich ten doel gesteld kennis over EHS te verzamelen, te ontwikkelen
en erover te communiceren, teneinde onder meer te bereiken dat de overheid en de
gezondheidszorg EHS erkennen en hun beleid daarop aanpassen. Daarnaast is de
Stichting erop gericht de mensen met EHS te helpen zichzelf te helpen.
Stichting EHS heeft zodoende veel ervaring en kennis met EHS opgedaan. Met recht en
rede vragen we dus als Stichting EHS om de problematiek van EHS serieus te nemen.
Met de voorliggende aanpassing van de Telecomwet voorzien we zeer grote problemen
voor de mensen met EHS.
Mensen met EHS zijn echt lichamelijk ziek!
Onze informatielijn 0900 9266 wordt voortdurende benaderd door mensen die gevoelig
zijn geworden voor elektromagnetische velden - EMV. In de respons van ‘Eerlijk over
straling’ noemen we wetenschappelijke artikelen die staven dat mensen lichamelijk ziek
worden van EMV. Naar onze ervaring hervinden deze mensen hun gezondheid niet
zonder de blootstelling aan EMV drastisch te beperken. We hebben dan ook grote
bezwaren tegen een beleid dat streeft naar een hoge dekkingsgraad van EMV en een nog
verdere toename aan veldintensiteit.
De gezondheidseffecten voor mensen met EHS verschillen weliswaar in ernst, maar voor
allen geldt dat men de EMV dient te vermijden en dat men zich af moet schermen. De
grote beperkingen die daarmee samengaan veranderen de levens vaak totaal. Voor
sommigen is het niet hanteerbaar te maken en is de situatie uitzichtloos. En opnieuw zijn
er dit jaar weer doden te betreuren. De overheid negeert het probleem EHS volkomen en
schiet in zijn taken geheel tekort.
Daarboven wordt zonder zich om enig leed te bekommeren nu de uitrol van 5G
voortvarend aangepakt, ondanks alle klemmende verzoeken om dit niet te doen en
compassie te hebben met de elektrogevoeligen. Zelfs in wetgeving wordt vastgelegd dat
gezondheid geen omstandigheid is waar rekening mee gehouden mag worden. Dit is
harteloos en onmenselijk.
Voorzorg is de enige humane weg
‘Late Lessons from Early Warnings’ is het rapport waarin het Milieuagentschap van de EU
lessen trekt uit de ernstige gezondheidsdrama’s van beruchte nieuwe technologieën en
materialen en de lidstaten oproept het voorzorgprincipe toe te gaan passen bij nieuwe
technologie. Daarbij wordt zeer uitdrukkelijk aangegeven dat de voorzorg moet
worden genomen voordat het wetenschappelijke bewijs voor de noodzaak rond
is.
Kunstmatige EMV zijn al een paar honderd jaar onderdeel van de moderne samenleving.
De signalen dat mensen daar ziek, elektrogevoelig, van worden zijn ook al heel oud.
Sinds de verspreiding van de mobiele communicatie onder het grote publiek loopt het
met deze klachten de spuigaten uit. Deze nieuwe wetgeving brengt wat dit betreft niets
goeds. De aantallen elektrogevoeligen en de ernst van de klachten zullen toenemen en
de getroffenen komen afgrijselijk in het nauw.
Wanneer komt het Ministerie van EZK tot bezinning? Een gezond volk is van
fundamenteel belang voor een goed functionerende economie. De verantwoordelijkheid
voor acceptabele digitale connectiviteit ligt op het terrein van drie ministeries, maar wij
zien dat alleen het economisch belang telt. Wij zien een ernstig falen m.b.t de integrale
afweging van de relevante beleidsterreinen. De volksgezondheid is ontoelaatbaar
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ondergeschikt gemaakt aan het economisch gewin. Ter info: de kosten/baten balans van
maatregelen pakt nagenoeg altijd gunstig uit voor preventieve maatregelen tegenover
maatregelen voor herstel.
ICNIRP-normen zijn irrelevant
Hoofdstuk 5A van de Telecomwet refereert naar de ICNIRP norm als basis voor de
bescherming van de volksgezondheid. Daar wordt gesteld dat ook mensen met een
zwakke gezondheid daardoor beschermd zouden worden. Het is echter onze ervaring en
van die van miljoenen elektrogevoelige mensen wereldwijd dat deze norm volstrekt
onvoldoende is om betekenisvolle bescherming te bieden aan de bevolking. Voor
elektrogevoeligen is de maximale blootstellingsnorm nl. tot 10 miljoen maal te hoog.
Genoemde commissie is ongetwijfeld heel bekwaam in het geven van richtlijnen ter
voorkoming van thermische effecten. Maar hoe nuttig is dat als we weten dat het dan
gaat om kortstondige enkelvoudige blootstelling van zenders (6 tot 30 minuten), terwijl
deze zenders in werkelijkheid in veelvoud en 24 uur per dag staan te stralen? Zoals we
al eerder gekwalificeerd hebben, achten wij de ICNIRP absoluut onbekwaam om goede
normen voor biologische, lange termijn effecten te stellen.
De Commissie negeert het peer reviewed onderzoek naar biologische en lange termijn
effecten zodat t.g.v. een eenkennige gerichtheid op de ICNIRP, deze biologische effecten
en de daaruit resulterende gezondheidseffecten van EMV bij lage stralingsniveaus
compleet buiten beeld blijven. Ook heeft deze Commissie er geen besef van dat de
geaardheid van de straling van belang is of de accumulatie.
Prof. M.Pall toont aan dat de ICNIRP norm geen relatie heeft met de biologische effecten.
Reeds in 2004 toonde het grote Reflex onderzoek (door EU gefinancierd en uitgevoerd
door 12 topinstituten in de EU) aan dat een complexe doses-respons relatie bestaat
tussen EMV en de respons van cellen. In dit interview geeft Prof. Adlkofer een korte
schets van deze bevindingen, de bevestiging daarvan in vervolgonderzoek, zowel op
celniveau als lichaamsniveau. Ook bespreekt hij dat onderzoeken door de telecomsector
in diskrediet zijn gebracht. Daarover is hij door de rechter in zijn gelijk gesteld. En ook
hij, net als veel andere wetenschappers, stelt dat de ICNIRP normering niet adequaat is.
Beïnvloeding overheid door de industrie
Is de overheid terecht te goeder trouw? Onze overheid heeft o.a. in de dossiers van
roken en asbest ernstig gefaald met het tijdig onderkennen van de gezondheidsrisico’s
en het nemen van effectieve maatregelen. De strategie die daarbij werd gebruikt, is
bekend en wordt verder verfijnd: Het zaaien van twijfel over de ongezondheid van het
product. Zie hierover o.a. Overpowered van Prof. M.Blank:. In de communicatie wordt
niet gesteld dat roken/EMV gezond zijn, maar dat niet bewezen is dat het ongezond is.
De verfijning bestaat daarin, dat de industrie zelf onderzoek laat uitvoeren of de opzet
daarvan beïnvloedt. Met verstand van zaken kunnen onderzoeken zodanig worden
ingericht, dat er een goede kans is dat er geen negatieve effecten worden gevonden.
Het is zaak dat het Ministerie van EZK nu bijtijds onderkent in welk complex speelveld
het onderwerp gezondheid en EMV zich bevindt en hoe groot de financiële belangen van
de industrie zijn. Hierboven schreven we al dat het Reflex onderzoek langs de juridische
route werd aangevallen (met een onzinnig verhaal) in plaats van met wetenschappelijke
argumenten. Zie de ervaringen van Prof. Adlkofer. Zie verder ter illustratie de volgende
zaken:
- In een onderzoek van VALLISOLETANA wordt vastgesteld dat er bedenkelijke
relaties zijn tussen de telecom industrie en leden van ICNIRP.
- In een onderzoek van de ethische faculteit van de Harvard University worden
belangrijke banden gevonden tussen de telecom waakhond FCC en de telecom
industrie.
- In een onderzoek van Huss wordt een relatie gevonden tussen de uitkomsten van
onderzoek naar EMV en gezondheid en de financiering van het onderzoek.
Maatregelen
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Wanneer de overheid ondanks alle waarschuwingen toch besluit het onzalige plan tot het
5G experiment op de bevolking door te zetten, dan raden wij het volgende dringend aan
met het doel de schade te beperken:
- Erken EHS, neem maatregelen ter bescherming van wonen, leren, werken,
openbare voorzieningen en recreatie.
- Monitor gezondheidseffecten rondom locaties waar met 5G wordt
geëxperimenteerd. Houdt er daarbij rekening mee dat het vooral om effecten
gaat die op langer termijn kunnen optreden. Bouw een evaluatie in met een
breed panel van wetenschappers en maatschappelijke organisaties voor tot
verdere actie over te gaan.
- Neem geen irreversibele stappen.
- Behoud gebieden waar geen 5G of andere straling is.
- Houd rekening met kwetsbare groepen (kinderen, ouderen en zieken).
- Installeer een informatieloket waar ook onze boodschap over de risico’s van
straling en stroom wordt verteld.
Overheid wordt wakker, keer terug op uw schreden. Stop met 5G. Beter ten
halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Elektrogevoeligen verwachten
bescherming en adequate wetgeving van u. Daar hebben zij recht op!
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