
Als uw gezondheid u lief is 
 
50.000 UMTS zendmasten worden geplaatst in Nederland. UMTS is de opvolger van GSM en biedt 
veel mogelijkheden zoals draadloos internet, films kijken en foto’s versturen met een mobiele telefoon. 
 
UMTS straling schadelijk voor gezondheid. Er zijn veel onderzoeken gedaan naar de effecten op de 
gezondheid. Uit het TNO onderzoek van 2003 bleek o.a. dat de straling van een UMTS zendmast 
negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid. Er zijn echter veel meer aanwijzingen: 
  
Driemaal meer kanker in de buurt van zendmasten.  
 In het Duitse plaatsje Naila hebben artsen een 10-jarig 
onderzoek gedaan naar de effecten van straling. De 
resultaten zijn net bekend gemaakt: De kans op kanker 
verdrievoudigt wanneer u binnen een straal van 400 
meter van een zendmast woont. Zie de grafiek hiernaast. 
Bij dit onderzoek zijn 967 mensen gedurende 10 jaar 
gevolgd.  
 
1.000 Duitse artsen luiden de noodklok. 
 In het Freiburger Appel roepen 1.000 artsen op tot het 
sterk verminderen van de blootstelling aan 
elektromagnetische straling. Bij hun patienten zien ze een sterke relatie tussen gezondheidsproblemen en 
de blootstelling aan straling. Denk hierbij aan hartkloppingen, duizelingen, bloeddrukafwijkingen, 
hersendegeneratieve aandoeningen (Alzheimer), hoofdpijn, migraine, chronische vermoeidheid, innerlijke 
onrust en slaapproblemen. Deze artsen zien zeer regelmatig dat deze gezondheidsproblemen zeer snel 
verdwijnen zodra de blootstelling aan elektromagnetische velden/straling gestopt wordt.  
 
77 Kinderartsen roepen op tot maatregelen. In het Bamburger Appel roepen 77 kinderartsen op tot 
maatregelen om de blootstelling aan elektromagnetische straling drastisch te verminderen. Zij zien net als 
bovengenoemde artsen een sterke relatie tussen moderne ziekten, in het bijzonder bij kinderen, en de 
blootstelling aan genoemde straling. N.B. Vooral kinderen en bejaarden zijn gevoelig voor straling. 
 
Franse studie toont aan dat wonen in de buurt van zendmasten slecht voor de gezondheid is. Een 
Franse wetenschappelijke studie, gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift, toont aan dat wonen 
binnen 300 meter afstand van een zendmast de kans op vermoeidheid, prikkelbaarheid, hoofdpijn, 
verstoorde nachtrust, depressiviteit, oncomfortabele gevoelens, concentratiestoornissen, duizelingen, 
geheugenproblemen, huidproblemen, gezichtsstoornissen en gehoorstoornissen significant verhoogt. 
 
Driekwart van kippenembryo’s overlijdt bij blootstelling aan straling van gewone GSM telefoon 
Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de kippenembryo’s overlijdt wanneer deze tijdens de embryonale 
fase bestraald worden met een gewone GSM telefoon. 
De telecomproviders, de overheid en de gezondheidsraad blijven echter stellen dat het veilig is ! 
 
Aktie: Onderteken de petitie op www.stopumts.nl en laat uw stem gelden: Ieder mens heeft recht 
op onaantastbaarheid van zijn lichaam en op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer (artikel 
10 en 11 grondwet). Op de website www.stopumts.nl vindt u tevens de bronvermeldingen voor 
bovengenoemde en vele andere studies. 
WAARSCHUWING: Ook de draadloze DECT-huistelefoon is zeer schadelijk. Zie www.stopumts.nl  . 


