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Beste Laura Bromet en Noortje Jacobs,
Op 15 april hebben wij, Let’s Talk About Tech, een e-mail gestuurd waarin we onze zorgen uitten over
de komst van 5G en aangaven blij te zijn met het stralingsonderzoek dat jullie voorstelden vanuit de
Tweede Kamer. Op 23 april – na de kabinetsreactie van Keizer van Bruins – mailden we jullie nogmaals
om aan te geven geschrokken te zijn van de beperkte kennis die de Ministeries over 5G
tentoonspreidden. Daarbij deden wij u de belofte op een later moment een meer toegespitst
antwoord op de kabinetsreactie te doen toekomen.
Omdat niet-ioniserende EMV als veilig of neutraal verondersteld wordt, is er voor de Ministeries nog
geen noodzaak of zelfs behoefte geweest eigen expertise op te bouwen. Dat is in de reactie terug te
zien. In de reactie mist echter iets fundamenteels, namelijk de gezondheidsschade die kan ontstaan
ver beneden de huidige limieten. En juist hier is verdeeldheid over onder wetenschappers. Door dit
manco in de kabinetsreactie wordt slechts het standpunt van één wetenschappelijke stroming
verwoord. Namelijk dat alleen thermische effecten boven de limieten schade kunnen veroorzaken. De
andere wetenschappelijke stroming - die in duizenden onderzoeken aantoont dat er biologische
schadelijke gezondheidseffecten optreden ver beneden de limieten - wordt hiermee onterecht buiten
beschouwing gelaten en lijkt hiermee niet bestaand.
Er bestaat een grote hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek dat aangeeft dat 2G, 3G, 4G wifi en
dergelijke ernstige schadelijke effecten heeft. Men dient ook te bedenken dat deze effecten zich niet
alleen tot mensen beperken. Ook dieren, planten en insecten worden beïnvloed. Bacteriën verwerven
een grotere resistentie tegen antibiotica en schimmels kunnen tot 600x meer gifstoffen verspreiden.
Het effect van 5G op insecten zou vele malen groter kunnen zijn.
Biologische effecten die als voldoende bewezen aangemerkt worden zijn o.a. DNA-breuken, DNAschade, verminderde vruchtbaarheid en effecten op de normale breinfunctie! De Raad van Europa
concludeerde in 2011 al – na een analyse van alle onderzoeken die er waren gedaan – dat er
voldoende bewijs van mogelijk schadelijke effecten is van elektromagnetische velden op fauna, flora
en de mens. En dat lidstaten moeten handelen om zich te beschermen tegen mogelijk ernstige milieuen gezondheidsrisico's. 1
Juist voor de gezondheidseffecten beneden die limieten wordt aandacht gevraagd bij de Ministeries.
Deze effecten worden in de regel door instanties als de ICNIRP, de Gezondheidsraad en Agentschap
Telecom ontkend en niet herkend. Maar de Ministeries verwijzen in hun reactie wederom naar deze
partijen die inderdaad zeggen dat het allemaal veilig is. Zo is het kringetje rond en is er geen speld
tussen te krijgen. Zoals gebruikelijk een geruststellend antwoord dat de limieten niet overschreden
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worden en dat dat ook niet zal gebeuren met de uitrol van 5G. Er is dus geen enkel probleem, zo lijkt
het.
Er staan meerdere ernstige fouten in de reactie. Twee belangrijke ter illustratie:
•

Gesteld wordt dat wanneer er wel biologische effecten op cellen en dieren gevonden worden,
deze alleen gevonden worden (in overeenstemming met wat al de huidige instanties beweren) ver
boven de gestelde (ICNIRP) blootstellingslimieten. Schokkend is juist dat er duizenden studies zijn
die effecten vinden op lage en zeer tot extreem lage niveaus.

•

Het enige onderzoek (COSMOS) waar in de brief aan wordt gerefereerd is zowel in geld als duur
maar een fractie van het beschikbare onderzoek dat het hele veld beslaat. Het is absoluut
onvoldoende om tot een gewogen oordeel te komen. Internationale beschikbare kennis wordt
niet meegenomen en op voorhand afgedaan als irrelevant omdat het misschien effect vindt?

Inmiddels heeft Stichting EHS een uitgebreide brief (zie bijlage 1) opgesteld die wij inhoudelijk volledig
onderschrijven. Puntsgewijs benadrukt en bewijst Stichting EHS uitstekend op de hoogte zijn van
wereldwijde en recente wetenschappelijke kennis waarbij het wemelt van de rode vlaggen voor de
volksgezondheid. Niet alleen voor personen die lijden aan elektrogevoeligheid, maar juist voor
iedereen.
Deze brief is als bijlage 1 toegevoegd. Wij vragen jullie met klem deze door te nemen, het verschaft
o.a. duidelijkheid over de positie van de Gezondheidsraad .
Het blijft dus op grond van bovenstaande bijzonder urgent dat de gevolgen van 5G – nog voor de uitrol
- kritisch worden bekeken en het kabinet gedegen onderzoek hiernaar doet, waarbij dan wel alle
kanten belicht worden. In andere landen is door het gebrek aan onderzoek en onduidelijke gevolgen
voor de gezondheid de uitrol van 5G gestopt. Zie voor een overzicht van recente ontwikkelingen
https://letstalkabouttech.nl/2019/04/zorgen-over-de-risicos-van-5g-voor-gezondheid-enleefomgeving-nemen-toe-de-belangrijkste-ontwikkelingen-op-een-rij/
Let’s Talk About Tech is van oordeel dat de uitrol van 5G om deze reden ook in Nederland een halt toe
moet worden geroepen.
Daarnaast willen we jullie attenderen op de volgende informatie:
•

Het formele verzoek van wetenschappers Rainer Nyberg en Lennart Hardell aan Dr. Karmenu
Vella, EU Commissioner of Environment om 1. Een moratorium op de uitrol van 5G, 2. Richtlijnen
op basis van onafhankelijk onderzoek op te stellen, 3. Documenten waaruit blijkt dat 5G veilig is te
overhandigen.
http://www.5gappeal.eu/wp-content/uploads/2019/05/eu-comm-environ_may20_2019.pdf

•

De in bijlage 2 ingekorte (30 pagina’s) en geactualiseerde versie van hoofdstuk 7 van Martin L.
Pall’s boek over 5G2. Pall is PhD, Professor Emeritus of Biochemistry and Basic Medical Sciences,
Washington State University en heeft de specifieke structuur van de blootstellingslimieten van
ICNIRP, US FCC, EU onderzocht. Hij concludeert dat ver (100.000 keer) onder de huidige
blootstellingslimieten biologische schadelijke effecten optreden.
Pall verspreidt deze kennis en geeft kritisch en goed onderbouwd feedback op de verklaringen van
ICNIRP, EU en ARPANSA dat er onder de huidige blootstellingslimieten geen schadelijke effecten
optreden. Ook bevraagt hij deze instanties naar de onderbouwing van hun verklaringen dat er
onder de blootstellingslimieten geen schade optreedt. Zie o.a. zijn brief van 4 maart 2019 waarin
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‘Eight Repeatedly Documented Findings Each Show that EMF Safety Guidelines Do Not Predict Biological Effects
and Are, Therefore Fraudulent: The Consequences for Both Microwave Frequency Exposures and Also 5G’,
eerste versie (90 pagina’s) https://www.emfacts.com/2018/08/martin-palls-book-on-5g-is-available-online/
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hij reageert op een brief van ARPANSA (Australian Radiation Protection and Nuclear Safety
Agency).
https://www.orsaa.org/latest-news/professor-martin-pall-addresses-statements-in-an-unsignedarpansa-letter

•

Het in Magnetochemistry gepubliceerde artikel3 over de oorsprong en het voortbestaan van het
dogma dat het enige bewezen biologische effect van hoogfrequente straling acute
weefselverwarming is. Het artikel laat zien hoe de (militaire) verhoudingen in de wereld in de
jaren ’50 vorige eeuw hebben geleid tot het thermische dogma en hoe financiële
belangenverstrengeling en opzettelijk misleidende verklaringen een rol spelen bij het
voortbestaan van dit dogma.

Tot slot, onze uitnodiging staat nog om met jullie in gesprek gaan om meer inzicht te geven over de
stralingsproblematiek, en eventuele vragen te beantwoorden. Daarnaast zijn wij van harte bereid om
mee te werken aan het organiseren van lezingen of een conferentie, zoals bijv. de 5G conferentie op 4
mei 2019 in Denemarken. Daar hebben vier organisaties samen met parlementsleden een conferentie
georganiseerd, waarin een aantal korte lezingen over de gevolgen van 5G werden gehouden.
https://helbredssikker-telekommunikation.dk/nyheder/5g-konference-4-maj-paa-christiansborg
De uitrol van 5G is bijzonder ingrijpend is en zal iedereen treffen. Zorgvuldigheid is geboden!
We horen graag van jullie,
Met vriendelijke groet,
Let’s Talk About Tech
www.letstalkabouttech.nl
info@letstalkabouttech.nl

PS. Van geheel andere orde, maar in onze optiek ook belangrijk om in de overwegingen mee te
nemen: de alarmerende waarschuwing van een grote groep internationale meteorologen, o.a. het
Amerikaanse Oceaan- en Weerinstituut (NOAA) en ruimtevaartorganisatie NASA, dat 5G interfereert
met hun systemen/weersatellieten en dat met name het voorzien van zware stormen kan gevaar
lopen. https://www.ad.nl/binnenland/mobiel-internet-5g-kan-weersatellieten-blokkerenbr~a8b23b82/
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