
BRONNEN 

 

Martin L. Pall  Publikatie onderzoek mei 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 the Mechanism that causes 
them. 
https://www.wirelesseducationaction.org/wp-content/uploads/2018/07/EU-EMF2018-6-11US3A.pdf 

(mocht bovenstaande link niet toegankelijk zijn, dan is er op het symposium met Martin L Pall dd 29 sept 2019  
een papieren exemplaar verkrijgbaar)  
 

Martin L. Pall  21 07 2019   On 5G Technology -  in this presentation, Pall distills numerous scientific studies into  
"bitesized" information for the general public to consume -  lezing Bellingham.  
https://www.youtube.com/watch?v=rlfa4HMzK7A 

 
Martin L. Pall 10 03 2016   How wireless technology harms people and nature – lezing Stockholm. 
https://www.youtube.com/watch?v=SOhbKSe1ecQ 

 
Martin L. Pall   – in de vraag en antwoord sessie Stockholm zit tevens een opname van de ervaringen van een psychiater 
die kinderen op scholen begeleidt. Hij heeft kunnen waarnemen dat vanaf het moment dat er draadloze communicatie 
bij hen geïnstalleerd  was gedragsveranderingen bij kinderen optraden die in de loop van de tijd dramatisch werden. 
Kinderen die zich daarvoor heel anders gedroegen.  
http://whitetv.se/mind-control-mk-ultra/1505-prof-martin-pall-how-cell-phone-and-wifi-radiation-cause-illness-and-nrf2.html 
 
 
Senaatslid Blumental VS voorjaar 2019  stelt vragen over big wireles concedes no studies showing. 
https://www.youtube.com/watch?v=vZ5soLrvXFg 

 
 

SITE  EM RADIATION RESEARCH TRUST  -  JURIDISCH 
https://www.radiationresearch.org/tag/occupational-disease/ 

On 30 January, 2019, an Italian Court in the city of Monza, Italy ruled that the Acoustic Neuroma brain tumor of an airport 
employee was caused by exposure to the radiation from a cell phone he used for over 10 years for his work.  On January 
17th, 2019, the French Court of Cergy-Pontoise ruled for the first time that Electromagnetic Hyper Sensitivity (EHS) is an 
occupational disease that can be developed also from exposure to levels of radiation which are considered to be safe by the 
government (if they can be injurious as the court ruled then they are clearly unsafe). 
 
 
 
NEDERLAND  SITE STRALINGSBEWUST VERZAMELPUNT MAASTRICHT  
https://stralingsbewust.info/2019/06/18/congres-5g-the-trojan-horse/ 

Zeer complete informatieve site met doorlopend overzicht van actuele ontwikkelingen  
ondermeer lifeopname van de info avond met sprekers Arno Kerbusch,  Jacques Prop en Emil Möller  
Interview met Barrie Trower, één van ’s wereld grootste experts in EMV (electromagnetische velden) en was werkzaam bij 
de Royal Navy en de British Secret Service.   
 

 
NEDERLAND SITE VERMINDER ELEKTROSMOG 
https://www.verminder-electrosmog.nl/ 

eveneens zeer complete informatieve site met actualiteiten nieuws   
opgenomen en bronlijst van anders sites met nederlandstalige artikelen zoals Earth Matters en Wanttoknow  
aangehaald worden de volgende wetenschappers en hun research:  
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Professor Victor Moshchalkov van het Departement Natuurkunde en Astronomie aan de K.U.Leuven: 
“De permanente blootstelling aan elektromagnetische straling beukt als een pneumatische hamer op ons lichaam in. 
Over schadelijke effecten op moleculair en cellulair niveau bestaat nu geen discussie meer. Het recente BioInitiative 
Report van 2012 spreekt boekdelen.” * 
 
Het BioInitiative Report nam meer dan 3.600 wetenschappelijke studies en reviews – en dit op alle mogelijke niveaus: 
van moleculaire en cellulaire studies, over proeven op dieren als bij mensen tot casecontrol studies, epidemiologische 
onderzoeken en meta-analyses – onder de loep. Dit rapport spreekt klare taal: 
“Er zijn substantiële bewijzen dat elektromagnetische straling leidt tot allergische en ontstekingsreacties, veranderingen 
in het immuunsysteem en beschadiging van het DNA. Verder zijn er ernstige aanwijzingen dat dit op lange termijn kan 
resulteren in DNA-breuken en kankers, permanente celstress en vroegtijdige veroudering en wijziging in de 
hersenfuncties. Bovendien treden deze effecten al op ver beneden de huidige stralingsnormen. De stralingsnorm moet 
drastisch worden teruggebracht. 

Prof. Dr. Adlkofer rapporteert al in 2007 op basis van de Europese Reflex-studie en de Interphonestudie: “DNA-breuken 
ontstaan bij 1/40 van de aanbevolen stralingsnorm. Dit toont aan dat UMTS tien keer schadelijker is dan 2G en dus leidt 
tot een grotere kans voor kanker. (…) Er is geen twijfel: UMTS/3G is veel gevaarlijker dan 2G.”   (Momenteel wordt 
ongevraagd 4G uitgerold = 10 keer sterker dan 3G)  

Prof. Dr. Stefaan Van Gool, kliniekhoofd van de Afd. Kinderhemato-oncologie van het U.Z.L. en buitengewoon hoogleraar 
aan de K.U.L.: 
“Er zijn onweerlegbare bewijzen voor de schadelijke effecten van de elektromagnetische straling. Het zou eigenlijk de 
taak van de operatoren en de industrie moeten zijn om te bewijzen dat ze niet schadelijk zijn” 

Het Freiburger Appell, ondertekend door meer dan 1.000 Duitse artsen en meer dan 40.000 burgers (*): 
“Het ongehinderd binnendringen van continu straling in woon- en werkomgeving, (…) In gevaar zijn speciaal zwangeren, 
kinderen, tieners, oudere en zieke mensen. (…) Wij zien het stijgende aantal chronische zieken ook als gevolg van een 
onverantwoordelijke grenswaarde politiek,” de uitbouw van draadloze ‘slimme’ energiemeters met als 
gevolg het onvrijwillig blootstellen van miljoenen tot biljoenen mensen aan gepulste microgolfstraling moet 
onmiddellijk  stopgezet worden.” (Prof. Dr. Olle Johansson van het Karolinska Instituut) (*) 

Prof. Dr. Leif Salford (diensthoofd neurochirurgie in de universiteit van Lund): 
“De beïnvloeding van biologische processen bij mensen door niet-ioniserende elektromagnetische straling is het 
‘grootste biologisch experiment ooit’. De dag van vandaag is het niveau van elektromagnetische straling in onze 
omgeving 10 miljoen keer groter dan het ooit geweest is”. “Het aantal gerapporteerde gevallen van elektrogevoeligheid 
is gestaag aan het stijgen sinds 1991, toen het voor het eerst werd vastgelegd. (…) De geëxtrapoleerde trend toont aan 
dat men kan verwachten dat minstens 50% van de bevolking tegen het jaar 2017 zeker gezondheidsklachten hiervan 
heeft.” (*) 

Prof. Dr. Belpomme (voorzitter van de Franse instelling voor onderzoek naar kanker (ARTAC)): 
“We hebben hier te maken met een ernstig probleem voor de volksgezondheid. Ik zie steeds meer ouders op consult 
komen met kinderen, zelfs peuters en baby’s. Die kinderen hebben hoofdpijn, concentratie- en geheugenstoornissen, 
moeite om zich uit te drukken of dyslexiesymptomen… worden veroorzaakt door dit soort straling en/of door schadelijke 
chemicaliën.” (…) Dr. Frey: “Dit is een wereldwijd experiment met mensen, zonder hun toestemming.”  

 

ZESDAAGSE SUMMIT  "DE 5G CRISES: ACCOUNTABILITY & AWARENESS" CONFERENTIE  26 08 2019 

Talrijke experts aan het woord tijdens de zeer recent gehouden "de 5G Crisis verantwoordelijkheid 
& bewustzijn conferentie. Inmiddels wordt er wereldwijd in versneld tempo de noodzaak gevoeld om de diskussie over 
deze fase van technologische ontwikkelingen met diepgaande kennis en informatie veel breder in het publieke domein te 
brengen.  

In onderstaande links zien we sprekers met een eigen deskundigheid /achtergrond artsen, juristen, politici, 
verpleegkundigen, veiligheidsbeambten, technici, IT en researchmensen vanuit verschillende invalshoeken aan het 
woord. Goed onderbouwde diepgaande informatie en niet de minsten. Geen aluhoedje, nee ook geen complottheorist nee 
en, ja een goed verstaander..  Allen wijzen ze op de enorme impact. Talrijke aspecten van 5G en wireless EMF systemen 
komen voorbij. We hebben het over specifiek concrete nabije zaken: onze gezondheid, bewustzijn, ons brein en aansturing 
daarvan. Mocht de uitzending op een goed moment niet meer te bekijken zijn google dan naar de desbetreffende sprekers 
zie overzicht (even naar beneden scrollen). 
https://the5gsummit.com 
 
 
 

http://www.stopumts.nl/doc.php/Verhalen/88
http://sagereports.com/smart-meter-rf/?p=308
http://www.next-up.org/pdf/EHS2006_HallbergOberfeld.pdf
https://the5gsummit.com/


De informatie van arts-internist Sharon Goldberg  https://www.youtube.com/watch?v=CK0AliMe-KA 
Dr. Sharon Goldberg Testifies at Michigan's 5G Small Cell Tower Legislation Hearing October 4, 2018 

 
REGIONALE  LIMBURGSE TV ZENDER ELLEF  - interview met auteur / aktivist Emil Möller over de achterliggend technie k 
en doelen van 5G netwerk 
https://www.youtube.com/watch?v=HrGV0HhB2Jg 

 

RT  - TV STATION VS   5G  "WIRELESS DANGEROUS EXPERIMENT ON HUMANTY"  Gepubliceerd 14 01 2019 
Scientists, environmental groups, doctors and citizens around the world are appealing to all governments to halt 
telecommunications companies’ deployment of 5G (fifth generation) wireless networks, which they call “an experiment on 
humanity and the environment that is defined as a crime under international law.” Research has shown that wireless 
radiation can cause DNA damage, neuropsychiatric effects and other health problems. 

 

VPRO UITZENDING "UBIQUITI" 22 10 2018 
Er is geen plaats meer voor sensitieven in de huidige samenleving’.  
https://www.npostart.nl/2doc/22-10-2018/VPWON_1273569 
 
 
SITE STICHTING EHS - ELECTRO HYPERSENSITIVITEIT   
https://www.stichtingehs.nl/ 

 

MAASTRICHT HEEFT DE EERSTE 5G VERBINDING  INFORMATIEAVOND MAASTRICHT STRALINGHSINFO voor bewoners 
politieke partijen en de pers 28 08 2019 

Vorige maand is in Maastricht de eerste 5G-verbinding in Nederland tot stand gebracht. Het eerste basisstation maakt 
gebruik van een testlicentie op de 3,5 GHz frequentie. Veel Maastrichtenaren maken zich zorgen over de 
gezondheidsrisico’s en willen helemaal geen 5G in hun stad. 

Vanwege grote bezorgdheid over de eerste 5G-verbinding in Maastricht en de voorgenomen verdere uitrol van 5G heeft  
de groep ‘Maastricht Stralingsinfo’ vorige week een informatieavond georganiseerd. Vanwege de grote opkomst moest de 
bijeenkomst op het laatste moment verzet worden naar een grotere locatie. Er waren zo’n 100 inwoners aanwezig, 
7 politieke partijen en een aantal mensen van de pers.  

De volledige video-opname van deze informatieve avond 
https://stralingsbewust.info/2019/08/28/informatieavond-protestactie-tegen-5g-in-maastricht/ 

 
 
25 GEMEENTEN hebben inmiddels hun zorgen kenbaar gemaakt bij de overheid over het wetsvoorstel “Implementatie 
Telecomcode". In dit concept wetsvoorstel zit de verplichting aan gemeenten mee te werken aan de uitrol van 5G. 
https://www.verminder-electrosmog.nl/steeds-meer-gemeenten-komen-in-verzet-tegen-een-wetsvoorstel-om-verplicht-
5g-uit-te-rollen-staat-jouw-gemeente-er-al-tussen/ 

 

FRANKRIJK VERBIEDT WIFI OP SCHOLEN  Al in 2015 nam Frankrijk een wet aan over beperking van blootstelling aan 
elektromagnetische straling door mobieltjes en andere draadloze apparaten.  
Deze wet verbiedt wifi in kinderdagverblijven, vanwege het gezondheidsrisico, en bepaalt dat draadloze apparatuur moet 
worden uitgeschakeld in klaslokalen wanneer deze niet wordt gebruikt. 
https://www.jrseco.com/nl/mobiele-telefoon-verboden-op-school-in-frankrijk-ook-iets-voor-nederland/  

 

DE SAMENHANG DER DINGEN: HET RUIMERE PLAATJE... 
Telecommunicatiebedrijven gaan, met steun van overheden, wereldwijd het draadloze netwerk (5G) uitrollen. Allemaal om 
slim te gaan worden. Er zullen ‘slimme’ huizen, ‘slimme’ bedrijven, ‘slimme’ snelwegen, ‘slimme’ steden en zelfrijdende 
auto’s mogelijk worden. Hoe konden we ooit zónder? Vrijwel alles wat we bezitten en kopen, van koelkasten en 
wasmachines tot melkpakken, haarborstels en luiers, zal antennes en microchips bevatten en zal draadloos worden 
verbonden met internet. De uitrol van 5G met extreem hoge frequenties (millimeter golven) staat gepland.. Het bewijs dat 
radiofrequente (RF) straling schadelijk is voor levende wezens is overweldigend, hoewel dit op grote schaal ontkend wordt. 
Verzamelde klinische bewijzen van zieke en beschadigde mensen, experimenteel bewijs van schade aan DNA, cellen en 
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organen in diverse planten en dieren, en epidemiologisch bewijs dat de meest voorkomende ziektes van de moderne tijd 
(kanker, hart- en vaatziekten en diabetes) voor een groot deel veroorzaakt worden door elektromagnetische vervuiling, 
vormt tezamen een literatuurdatabase van meer dan 10.000 peer-reviewed studies. 

 

DIVERSE BRONNEN   Artikelen, publicaties, overige media 
 

Nederland kan straling van 5G masten niet ontlopen (bron totaal tv 17 07 2019) 
https://www.totaaltv.nl/nieuws/nederlander-kan-straling-5gmasten-niet-ontlopen/  
 

Uitzending Radar: 5G Netwerk begint in Nederland - 19 10 2017 

https://radar.avrotros.nl/forum/milieu-f96/5g-netwerk-begint-in-nederland-t176859.html  
  

Wetenschappers vragen uitstel uitbreiding 5G, vrezen tragische onherstelbare schade (bron De Morgen 13 09 2017)  
https://www.demorgen.be/tech-wetenschap/wetenschappers-vragen-uitstel-uitbreiding-5g-vrezen-tragische-
onherstelbare-schade~b7d8dcf1/ 
    

5G en Europol netwerken maken opsporing lastiger    
https://www.security.nl/posting/617687/Europol%3A+5G-netwerken+maken+opsporing+lastiger 
 

5G appel wetenschappers aan Europese unie 
https://www.jrseco.com/nl/eu-5g-appel-wetenschappers-waarschuwen-voor-mogelijke-ernstige-gezondheidseffecten-van-5g/ 
 

Den Haag en haar bomen (bron "In de buurt" 06 09 2019)  
https://indebuurt.nl/denhaag/nieuws/jeetje-den-haag-gaat-nog-meer-bomen-kappen~60505/ 

 

G5 blokkeert in Nederland weersatellieten (bron AD 05 05 2019)  
https://www.welingelichtekringen.nl/natuur-en-milieu/916022/5g-blokkeert-weersatellieten-het-kan-het-verschil-zijn-
tussen-leven-en-dood.html 
 

5G Space Appeal  www.5gspaceappeal.org/the-appeal 
In het 5G Space Appeal vindt u uitgebreide wetenschappelijke onderbouwing van de schadelijkheid van de straling van 
wireless technologie. Het appèl is d.d. 11 januari 2019 door maar liefst 31.291 personen en organisaties ondertekend en  
zal officieel worden aangeboden aan VN, WHO, EU, Raad van Europa en regeringen van alle landen. 
 

Judith Jobse: Brandbrief wetenschappers: 5G risico voor volksgezondheid - artikel 
judithsblogjes.wordpress.com/2017/09/... 
 

Wendy Schouten: Mobiele communicatie, opvoeding en onderwijs  
eigenkracht.blogspot.com/search/label/... 
 

International EMF Alliance Appeal to World Health Organisation and UN by 221 scientists express their worries in 2015. 
www.iemfa.org/ 
 

Parliamentary Assembly Council of Europe: The potential dangers of electro magnetic fields and their effect on the 
environment - Deze politieke resolutie uit 2011 met aanbevelingen op grond van de toenmalige wetenschappelijke 
bewijslast. Die is alleen maar sindsdien gegroeid  terwijl het beleid de andere kant op is gegaan. 
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994 
 

Dr. Hans Moolenburgh geeft voorlichting aan gemeenteraadsleden mbt gezondheidsrisico’s van zendmasten. 
www.youtube.com/watch?time_continue=2... 
 

Stop Umts  - Universal Mobile Telecommunication System deze site biedt zeer uitgebreide informatie. 
www.stopumts.nl...  
In deze link een overzicht van adviezen en voorzorgsmaatregelen in andere landen. 
www.stopumts.nl/pdf/Compilatie-RF-str... 
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Studies that show WiFi and Devices Health Effects Brains and Neurons paper van 76 pagina’s 
https://pdfs.semanticscholar.org/12ef/ef95f87ef113a11605ea27ec677c3163c323.pdf 
 
 
 
VOETNOTEN  BRIEF 

*    Tweede kamer leden wil(de) eerst stralingsonderzoek, dan pas 5G netwerk (bron AD 04 04 2019)   
      "metingsuitkomst antwoord" van minister Mona Keijzer van EK. 
      https://www.ad.nl/tech/kamer-wil-eerst-stralingsonderzoek-dan-pas-5g-netwerk~ab567cd6/ 

 
**  De wijze waarop de Nederlandse overheid en het stralingsbedrijf meet (in opdracht van het ministerie)  
       Zie onderstaand Crea Mees Rapport: "mobiele communicatie en gevaren" bl 8, bl 15 
       http://www.creamees.nl/data/documents/Rapport-Mobiele-communicatie-en-gevaren.pdf 

 
*** Testen van 5G masten in Nederland en de reacties van het vee (bron AD 04 04 2019)       
        https://www.melkvee.nl/artikel/191780-koeien-in-paniek-mogelijk-door-testen-5g-netwerk/ 
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