Geachte mevrouw/meneer,
Voor de internetconsultatie digitale connectiviteit zond ik onderstaande reactie in. Daar kwam geen
enkele reactie op ondanks dat ik mijn naam, adres etc. allemaal opgaf. Ik voel mij dan ook niet
serieus genomen. Een reactie dat alles meegenomen is dat is onacceptabel en onvoldoende. Ik wens
een inhoudelijke reactie te ontvangen.
Ik ervaar als arts dat veel mensen baat hebben bij vermindering van draadloze digitaal gepulste
radio technologie en het reduceren van die straling. Zie ook het recente artikel vanuit medische
hoek in The Lancet: www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext
Ook vanuit andere wetenschappelijke hoek komen zorgen zoals www.5gspaceappeal.org of
www.bioinitiative.org
U kunt burgers niet behandelen als een zak zout water maar dient nar hen te kijken als biologische
wezens.
Het lijkt nu alsof het ministerie en de overheid dat gewoon wil negeren en met dictatoriale hand
beslissingsbevoegdheden en invloed bij gemeentes weghalen en wil kunnen dwingen antennes te
laten installeren. Zelfs wat voor autoradio ik in een nieuwe auto krijg wilt u gaan voorschrijven? U
gat daarmee te ver.
Maar wat doet u voor de burger en de mensen die gezondheidsbewust willen leven? Daar komt niets
voor terug.
Zelfs praktische zaken als afscherming maatregelen en vergoeding daarvan komt niets van naar
voren. Een verplichting voor voorzieningen als ziekenhuizen om toegankelijk te blijven voor
elektrosensitieve mensen ontbreekt.
Dit is een gezondheid aangelegenheid en waarom zijn het ministerie van Volksgezondheid en de
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) niet degenen die dit behandelen?
Ik hoop dit keer wel een serieuze reactie te ontvangen.

Geachte mevrouw/meneer,
Ik ben arts en als zodanig wordt ik in mijn praktijk geconfronteerd met steeds meer mensen die
aangeven fysieke last te hebben van de straling van bijvoorbeeld mobiele telefoons en zendmasten.
Het enge is dat velen echt merken als ergens iets straalt, dat kunnen aangeven en daar fysiek
ernstige klachten van ervaren. In toenemende mate zijn er middelen waarmee die soms zeer ernstige
fysieke verschijnselen ook daadwerkelijk gemeten kunnen worden. Mij bereiken ook steeds meer
alarmerende berichten uit medische kring van diverse kwalen waaronder kanker die hiermee in
verband gebracht worden.
Ik vindt dat dus iets om zeer nadrukkelijk rekening mee te houden. Bij 98% dekking en invoering
van 5G is hier geen ontsnappen meer aan. We kunnen mensen dit niet tegen hun wil opdringen of
een medisch experiment met ze uitvoeren. De wereld gezondheids- organisatie en veel
vooraanstaande medische wetenschappers zien deze straling en met name 5G als een concreet risico
of zelfs als een aangetoond gevaar voor de volksgezondheid.
Ik schrik dan ook erg van deze consultatie. De overheid moet er zijn voor de burger en de
zwakkeren en hen beschermen. Het lijkt hier echter alsof de burger en alle aspecten van zijn welzijn
en gezondheid geen enkele rol spelen voor de overheid. Iedere effectieve vorm van verweer en
bescherming lijkt de burger zelfs ontnomen te gaan worden. De industrie lijkt de enige te zijn wiens
belang hier behartigt wordt.

Ik zie wel eens filmpjes voorbij komen, waaronder van 'de speld', zoals de politiek tegen de burger.
Ik dacht altijd dat dat satire was maar dat beeld kwam sterk op bij het lezen van deze consultatie.
Wilt u dat?

