
Groenekan, 22 augustus 2004, 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Ik wil graag het volgende onderwerp onder uw aandacht brengen: 
De relatie tussen GSM/UMTS en de gezondheid en het welzijn. 
 
Op mijn website www.stopumts.nl heb ik een groot aantal 
aanwijzingen vergaard die aantonen dat hoogfrequente elektromagnetische 
straling van o.a. GSM- en UMTS zendmasten schadelijk is voor de 
gezondheid. Zeer recent zijn daar nog een aantal zeer interessante 
onderzoeken bijgekomen. O.a. een 10-jarige studie uit Duitsland die een 
drievoudig risico (statistisch zeer significant p<0.05 en p<0.01) op 
kanker laat zien wanneer mensen in de buurt van een GSM mast wonen. 
Mijns inziens zijn de aanwijzingen dermate sterk en talrijk, dat per 
direct het voorzorgbeginsel toegepast zou moeten worden. 
 
Het rare is dat de gezondheidsraad, die als taak heeft de gezondheid 
van de Nederlanders te bevorderen, dit niet wil onderkennen en 
wereldwijd gezien de allerhoogste blootstellingslimieten voor de 
algemene bevolking hanteert. Tevens is na kritische evaluatie gebleken 
dat het TNO COFAM onderzoek (sep/2003) vol met fouten zat die de kans 
op een voor telecomproviders ongunstige uitkomst significant verkleind 
heeft. Des te opmerkelijker dat dit onderzoek een positieve relatie 
tussen blootstelling en welzijnsvermindering aantoonde. 
 
Zeer veel informatie en details zijn te vinden op 
http://www.stopumts.nl . Op mijn website kunt u tevens een persbericht 
vinden. Ik verwacht dat dit onderwerp u wel aan zal spreken en ben 
zeer benieuwd wat uw mening hierover is. 
 
Tevens zou ik willen weten of u hier verder onderzoek naar wilt doen. 
Het lijkt me relevant om bijvoorbeeld in samenwerking met huisartsen 
het Naila onderzoek te reproduceren. Tevens zou het onderzoek naar 
het effect van straling op de mortaliteit van kippen-embryo's met 
relatief weinig kosten gereproduceerd kunnen worden.  
Zie o.a. http://www.stopumts.nl/Studies#Naila 
 
Ik zal uw mening hierover op mijn website plaatsen, naast de 
standpunten van de politieke partijen en die van de telecomproviders. 
 
Alvast bedankt voor uw reactie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Etwald Goes 


