Informatiefolder over straling in uw woonomgeving
De Nederlandse bevolking is onvoldoende geïnformeerd over
de risico’s van straling in hun omgeving. Zenders worden overal
geplaatst, bijvoorbeeld op gebouwen, elektriciteitsmasten,
kerktorens en reclameborden langs de snelweg. Men verwacht
dat dit veilig is, en geen gezondheidsrisico’s met zich
meeneemt. Het tegendeel is echter waar.
Mobiel bellen en internetten wordt steeds gewoner. De signalen
worden via zendmasten doorgegeven, en gaan overal doorheen.
Om aan de groeiende vraag te voldoen, worden er steeds meer zendmasten
geplaatst. Hierdoor ontstaat er landelijke dekking en een snelle verbinding. Wat
men vergeet is dat iedereen continue blootgesteld wordt aan deze straling.
Uit talrijke wetenschappelijke onderzoeken blijkt al enige tijd dat deze straling erg
gevaarlijk is voor de gezondheid, en dan met name als men binnen een straal van
400 meter van zo’n zendmast woont. Maar ook veel mobiel bellen of draadloos
internetten is bewezen schadelijk. Daarnaast haalt men met een draadloze DECT
huistelefoon een continue zendende zendmast in huis, ook met bewezen
schadelijke gevolgen. Deze gevolgen worden op de langere termijn zichtbaar. Veel
door de overheid erkende onderzoeken richten zich helaas op de korte termijn.
Uit het BioInitiative onderzoek (http://bioinitiative.org)
blijkt dat langdurig gebruik van een draadloze telefoon aan
één kant van het hoofd leidt tot 470% meer kans op een
hersentumor. Men heeft 200% meer risico op hersenkanker
bij het langdurig gebruik van een mobiele telefoon aan één
kant van het hoofd.
In het Freiburger Appell (www.stopumts.nl) worden een
aantal klachten benoemd die verband houden met straling
van GSM, DECT en zendmasten. Dit zijn: hoofdpijn, migraine, chronische
vermoeidheid, innerlijke onrust, slapeloosheid, oorsuizingen, gevoeligheid voor
infecties, zenuw- en andere pijnen, leer, concentratie- en gedragsstoornissen bij
kinderen (bijv. hyperactiviteit), bloeddrukafwijkingen, hartritmestoornissen,
hersendegeneratieve aandoeningen zoals Alzheimer en epilepsie, kanker zoals
leukemie en hersentumoren. Men ervaart deze klachten dus als gevolg van straling.
De landelijke overheid onderneemt op dit gebied vrijwel geen actie. De bovenstaande wetenschappelijke bewijzen worden bijvoorbeeld niet erkend door de
Gezondheidsraad. Vaak wordt er gezegd dat er meer onderzoek nodig is, en worden
maatregelen uitgesteld. Als er iets gebeurt, is de lokale overheid die op verzoek
van bewoners maatregelen neemt. Het is echter beter als de landelijke overheid
maatregelen neemt. Bijvoorbeeld door de zenders buiten woonwijken te laten
plaatsen, en minder krachtig te laten zenden. Ook zou de medische wereld beter
geïnformeerd moeten worden om bovengenoemde klachten te herkennen.
Als u zich in de bovenstaande klachten herkent, een DECT huistelefoon of een
zendmast in uw nabije woonomgeving heeft, loopt u een reëel gezondheidsrisico.
U kunt zelf bepalen of u maatregelen wilt nemen. Zie www.stopumts.nl voor meer
informatie.
(Kopieer of scan deze folder en informeer uw omgeving!)

