
Welke aanwijzingen zijn er dat de straling van een GSM/UMTS zendmast schadelijk is ? 
 

q Meer dan duizend Duitse artsen en professoren (2002) en meer dan honderd Duitse kinderartsen 
(2004) zien dat mensen ziek worden door de straling van zendmasten. Denk aan hartritmestoornissen, 
hartinfarcten, beroertes bij steeds jongere mensen, maar ook aan dementie, epilepsie, kanker, 
bloeddrukafwijkingen, leer, concentratie en gedragsstoornissen, hoofdpijn, chronische vermoeidheid, 
onrust, slapeloosheid, oorsuizingen, gevoeligheid voor infecties, zenuwpijnen. 
 

q Europees REFLEX Onderzoek (2004) toont aan dat niet-ioniserende straling, zoals van GSM-, DECT- 
en UMTS-telefoons en –zendmasten/basisstations in staat is om dubbele DNA breuken te 
veroorzaken. Beschadiging van het genetisch materiaal kan verstrekkende gevolgen hebben. 

 
q Duits onderzoek (2004) toont aan dat mensen die binnen een straal van 400m van een zendmast 

wonen 3x vaker kanker krijgen. Dit was een 10-jarig onderzoek waar duizend inwoners aan 
meededen. Uitgevoerd door 5 artsen. 

 
q Israëlisch onderzoek (2004) toont aan dat mensen die binnen een straal van 350m van een zendmast 

wonen 4x vaker kanker krijgen. Dit was een meerjarig onderzoek waar bijna tweeduizend inwoners 
aan meededen. Uitgevoerd door 2 vooraanstaande Israëlische artsen. 

 
q Frans onderzoek (2001) toont aan dat mensen die binnen een straal van 300m van een zendmast 

wonen significant vaker last hebben van vermoeidheid, hoofdpijn, verstoorde nachtrust, verminderd 
welzijn, geïrriteerdheid, depressie, geheugenverlies, libidovermindering en misselijkheid. 
 

q Spaans onderzoek (2003) toont aan dat mensen die binnen een straal van 250m van zendmast wonen 
significant vaker last hebben van vermoeidheidssyndroom, hart- en vaatafwijkingen, oncomfortabele 
gevoelens, concentratieproblemen, slaapproblemen, prikkelbaarheid en gebrek aan eetlust. 
 

q TNO onderzoek (2003) toont aan dat mensen die (omgerekend) binnen een straal van +/- 400m van 
een UMTS zendmast wonen significant vaker last hebben van duizeligheid, nervositeit, pijn op de 
borst, zenuwproblemen en concentratieproblemen. 
 

q Vele biologische studies tonen aan dat de volgende symptomen optreden tijdens blootstelling aan 
straling: DNA-breuken, sterk verhoogde mortaliteit bij kippenembryo’s, verhoogde doorlaatbaarheid 
van hersen-bloed-barrière, ontregeling celwerking, significant effect op hersengolven (zelfs tot uren na 
blootstelling), onderdrukking van het immuunsysteem, hersenschade, toename oxidatieve stress. 
 

q De Gezondheidsraad heeft slechts gekeken naar wetenschappelijke studies met zeer strenge criteria. 
Zij negeren bovenstaande wetenschappelijke studies en de vele moderne studies die schadelijke 
effecten aantonen. Tevens negeert de raad de adviezen van meer dan 1.000 artsen en professoren.  
De Gezondheidsraad adviseert de hoogste blootstellingslimieten wereldwijd. Deze zijn biljoenen 
keren hoger dan de natuurlijke achtergrondstraling, honderdduizend keer hoger dan in Nieuw 
Zeeland en twee miljoen keer hoger dan in Salzburg. Zie bijlage. 
Zowel Nederlandse als buitenlandse wetenschappers hebben veel kritiek op het functioneren van de 
Gezondheidsraad. Zelfs TNO houdt zich afzijdig en durft zich hierover niet uit te spreken (zie Parool, 
30 juli 2004) 

 
Advies: Voor u beslist of de mast geplaatst mag worden, zou u bovenstaande studies eens moeten (laten) 
bekijken, zou u eens contact op moeten nemen met een of meer van deze Duitse artsen en/of met de 
burgemeester van het plaatsje Naila in Duitsland (3x vaker kanker). Zie www.stopumts.nl voor veel meer 
studies en achtergrondinformatie. Wanneer u beter op de hoogte bent van deze zaken, kunt u beter beslissen of 
het voorzorgsbeginsel hier op zijn plaats is.  
 
Verantwoordelijkheid: U kunt uw verantwoordelijkheid niet afschuiven op de Gezondheidsraad, want deze 
erkent bovenstaande studies niet bekeken te hebben en niet naar de adviezen van artsen en professoren te 
luisteren. De raad heeft slechts de opdracht om kritisch literatuurstudie te doen en hoeft geen rekening te 
houden met andere aanwijzingen uit de praktijk. Zie website www.stopumts.nl . 


