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De volgende grafiek is gepubliceerd in 2001 en is bijgewerkt om te voldoen aan de huidige 

technologie.  



ENKELE BIOLOGISCHE EFFECTEN VAN RADIOGOLVEN 

BIJ VERSCHILLENDE INTENSITEITEN 

Energieniveau 

 

Gerapporteerde biologische effecten Literatuur-

verwijzingen 

  0,0000000000001 Veranderde genetische structuur in E. coli (bacterie) Belyaev 1996 

  0,0000000001 Drempelwaarde van menselijke gevoeligheid Kositsky 2001 

  0,000000001 Veranderde EEG in mensen Bise 1978 

  0,0000000027 Stimulering van groei in Vicius fabus (bonen) Brauer 1950 

  0,00000001 Effecten op het immuunsysteem bij muizen Bundyuk 1994 

  0,00000002 Stimulering van ovulatie bij kippen Kondra 1970 

  0,000005 Effect op celgroei in gist Grundler 1992 

  0,00001 Geconditioneerde “vermijdings”-reflex bij ratten Kositsky 2001 

  0,000024 Vervroegde veroudering van dennennaalden Selga 1996 

  0,000024 Dunnere jaarringen in bomen (mindere groei) Balodis 1996 

  0,0004 100 yard verwijderd van een WiFi router thuis  

  0,0017 Verminderde zaadvorming in dennenbomen Selga 1996 

  0,002 Slaapproblemen, abnormale bloeddruk, nervositeit, zwakte, 

moeheid, pijn in armen of benen, gewrichtspijn, spijsverte-

ringsproblemen; minder schoolkinderen die overgaan naar 

volgende klas (gecontroleerde studie in de buurt van een 

kortegolfzender 

Altpeter 

1995, 1997 

  0,0027 Vermindering van groei in Vicius fabus (bonen) Brauer 1950 

  0,004 100 yard vanaf een 2G, 3G or 4G smartphone op 

topsterkte 

 

  0,01 100 yard vanaf een commerciële WiFi-router of  een WiFi-

router buitenshuis 

 

  0,01 tot 0,1 1 mijl vanaf een 2G, 3G or 4G antennemast  

  0,06 Veranderde EEG, verstoord koolhydraat-metabolisme, ver-

grote bijnieren, veranderde hormoonspiegels in bijnieren,  

structurele veranderingen in lever, mild, teelballen en 

hersenen – in witte ratten en konijnen 

Dumanskij 

1974 

  0,06 Vertraging van de hartslag, verandering in EEG bij konijnen Serkyuk, reported 

in McRee 1980 

  0,1 Toename van melatonine bij koeien Stark 1997 

  0,1 tot 1,8 Verkorte levensduur, verminderde voortplanting, structurele 

en ontwikkelingsabnormaliteiten bij eendenkroos (planten) 

Magone 1996 

  0,13 Verminderde celgroei (menselijke epitheel-amnion cellen) Kwee 1997 

  0,168 Onomkeerbare steriliteit bij muizen Magras 1997 

  0,2 Leukemie bij kinderen tot op 12 km afstand van TV-zender Hocking 1996 

  0,3 Verstoorde motorische functie, reactietijd, geheugen en 

aandacht van schoolkinderen, en veranderde verhouding van 

de sekse van kinderen (minder jongens) 

Kolodynski 

1996 

  0,4 Doorbreking van bloed-hersenbarrière door mobiele telefoons Eberhardt 2008 

  0,6 Verandering in de uitstroom van calcium-ionen uit 

hersenweefsel 

Dutta 1986 

  0,6 Hartritmestoornissen en soms hartstilstand (kikkers) Frey 1968 

  0–4 Veranderde activiteit van witte bloedcellen bij schoolkinderen Chiang 1989 

  1 Hoofdpijn, duizeligheid, geïrriteerdheid, moeheid, zwakte,  

slapeloosheid, druk of pijn op de borst, moeite met ademha-

len, indigestie (bij mensen die beroepsmatig lange tijd 

blootgesteld worden aan straling) 

Simonenko 

1998 

  1 Stimulering van witte cellen bij cavia’s Shandala 1978 



  2 (benedengrens 

niet bekend) 

Gehoorproblemen – klikkende, zoemende, snerpende, 

sissende geluiden of hoogfrequente tonen 

Frey 1963, 1969, 

1971, 1973, 1988, 

Justeson 1979, 

Olsen 1980, 

Wieske 1963, 

Lin 1978 

  2 Geheugenverlies bij ratten blootgesteld aan mobiele telefoons Nittby 2009 

  5 Leukemie, huidmelanoom en blaaskanker in de buurt van TV- 

and FM-zenders 

Dolk 1997 

  5 Biochemische en histologische veranderingen in lever, hart, 

nieren en hersenweefsel 

Belokrinitskiy 

1982 

  8 Blootstelling van hoofd & borst aan draadloze laptop op 

tafel 

 

  10 Beschadigde mitochondriën, celkernen in de hippocampus 

van de hersenen 

Belokrinitskiy 

1982a 

  10 Beschadigd geheugen en visuele reactietijd bij mensen die 

leven dichtbij zenders 

Chiang 1989 

  10 Kleinere nakomelingen en groter aantal doodgeborenen bij 

muizen 

Il’Chevich 

(in McRee 1980) 

  10 Herverdeling van metalen in longen, hersenen, hart, lever, 

nieren, spieren, mild, botten, huid, bloed 

Shutenko 

1981 

  150 Blootstelling van hoofd & borst aan iedere smartphone op 

tafel 

 

  1000 Blootstellingslimiet van FCC voor het hele lichaam  

17.000 Blootstelling aan de geslachtsorganen door een draadloze 

laptop op schoot 

FCC 2018, 

Racini 2015 

20.000 Blootstelling aan hersenen door iedere smartphone tegen 

het hoofd 

 

 

Morbiditeit en mortaliteit van mobiele telefoons en draadloze technologie  

I. Flora en Fauna 
 

Ratelpopulieren 

 

 In een laboratorium ergens achteraf in de uitlopers van de Rocky Mountains, waar trillende 

ratelpopulieren wegkwijnden en weigerden om hun kleuren in de herfst ten toon te spreiden, besloot  

Katie Haggerty uit te zoeken wat er zou gebeuren als ze een aantal van hen zou beschermen tegen 

radiogolven. Na slechts twee maanden waren haar afgeschermde zaailingen 74 procent langer en 

hun bladeren 60 procent groter dan haar niet afgeschermde zaailingen of haar quasi afgeschermde 

zaailingen. En in de herfst vertoonden alleen haar afgeschermde zaailingen de heldere kleuren 

waardoor ratelpopulieren beroemd zijn (Haggerty 2010). 

 

Zangvogels  
 

Wetenschappers van de Duitse universiteit van Oldenburg, die geschokt waren om te ontdekken dat 

de trekkende zangvogels die ze bestudeerden niet langer in staat waren om zich in de lente naar het 

noorden te oriënteren en in de herfst naar het zuidwesten, besloten om uit te zoeken wat er zou 

gebeuren als ze een volière beschermden tegen radiogolven. Plotseling konden de vogels in het 

voorjaar naar het noorden kijken voor migratie (Engels et al. 2014). 

 

Amfibieën 

 

Op het terras van een appartement op de vijfde verdieping in Barcelona, een blok verwijderd van 

een zendmast, besloot Alfonso Balmori zijn vermoeden te testen dat radiogolven verantwoordelijk 



zouden kunnen zijn voor de wereldwijde achteruitgang en uitsterving van zoveel soorten amfibieën. 

Twee maanden lang verzorgde hij kikkervisjes in twee identieke tanks, waarvan er één door een 

dunne laag stof tegen radiogolven werd beschermd. De mortaliteit in de niet-afgeschermde tank was 

90%, en in de afgeschermde tank slechts 4% (Balmori 2006). 

 

Honingbijen 

 

Een professor aan de Panjab University in India besloot haar vermoeden te testen dat draadloze 

technologie verantwoordelijk zou kunnen zijn voor instorting van kolonies bij honingbijen. Ze 

stopte mobiele telefoons in twee van de vier bijenkorven en zette ze twee keer per dag aan 

gedurende 15 minuten per keer. Na drie maanden was er geen honing, geen stuifmeel, geen broed 

en geen bijen in de twee kolonies met mobiele telefoons (Sharma en Kumar 2010). 

 

Ze besloot toen uit te zoeken wat er in het hemolymf van de bijen gebeurde, zoals hun bloed wordt 

genoemd. En ze ontdekte dat de cellulaire ademhaling bijna tot stilstand kwam. Na slechts tien 

minuten blootstelling aan een mobiele telefoon konden de bijen praktisch geen suikers, vetten of 

eiwitten verteren (Kumar et al. 2011). 

 

Muizen  

 

 Op de derde verdieping van de Openbare Basisschool, in het Griekse dorp Chortiatis, werden zes 

paar muizen gedekt en geobserveerd tijdens vijf zwangerschappen. De eerste drie zwangerschappen 

brachten gemiddeld vijf nakomelingen per vrouw voort. Daarna waren alle muizen steriel en kregen 

ze geen nakomelingen meer. Zichtbaar vanuit het raam van het schoollokaal, ongeveer een mijl 

verderop, was een antennestation bovenop de Chortiatis-berg, die in totaal ongeveer 300 kW aan 

vermogen uitzond. 

 

Zes andere paren muizen werden gefokt in een wildreservaat, het Hypaithrios-refugium voor flora 

en fauna, gelegen op de Chortiatis-berg. Deze muizen kregen in het begin gemiddeld slechts één 

pasgeborene per zwangerschap, en waren steriel vanaf de derde zwangerschap. Het werd bewezen 

dat de steriliteit  permanent en onomkeerbaar was (Magras and Xenos 1997). 

 

Mieren 
 

Marie-Claire Cammaerts, van de Vrije Universiteit van België, bracht duizenden mieren in haar 

laboratorium, plaatste een ouder model uitvouwbare mobiele telefoon onder hun kolonies en zag ze 

lopen. Wanneer de telefoon geen batterij bevatte, beïnvloedde het hen helemaal niet; en ook de 

batterij alleen deed dat niet. Maar zodra de batterij in de telefoon werd geplaatst – hoewel de 

telefoon nog steeds was uitgeschakeld – schoten de mieren krachtig heen en weer, alsof ze 

probeerden te ontsnappen aan een vijand die ze niet konden zien. Toen ze de telefoon in de standby-

modus zette, nam de razernij van de mieren nog meer toe. Toen ze eindelijk de telefoon aanzette, 

vertraagden ze allemaal.  

 

Cammaerts stelde vervolgens een nieuwe mierenkolonie bloot aan een moderne smartphone en 

vervolgens aan een draadloze telefoon. In beide gevallen verdubbelde of verdrievoudigde hun 

snelheid om van richting te veranderen binnen één of twee seconden, terwijl hun werkelijke 

loopsnelheid drastisch vertraagde. Nadat ze daaraan drie minuten waren blootgesteld, hadden ze 

twee tot vier uur nodig voordat ze weer normaal leken. Andere mieren, die dertig minuten 

blootgesteld werden aan een WiFi-router, hadden zes tot acht uur nodig om te herstellen, en 

sommige werden een paar dagen later dood aangetroffen. Toen ze een uitvouwbare mobiele telefoon 

in de standby-modus plaatste onder het mierennest in plaats van in hun foerageergebied, verlieten 

de mieren allemaal onmiddellijk hun nest en namen hun eieren, larven en nimfen mee (Cammaerts 

en Johansson 2014).  

 



Ratten  

 

Het team van neurochirurg Leif Salford aan de Universiteit van Lund in Zweden stelde ratten 

slechts één keer gedurende twee uur bloot aan een gewone mobiele telefoon, en doodde ze 50 dagen 

later om de veranderingen te kunnen vaststellen. De blootgestelde ratten hadden permanente 

hersenschade door die enkele blootstelling – zelfs toen het vermogensniveau van de telefoon 

honderdvoudig werd verlaagd (Salford et al. 2003). 

 

Koeien  

 

Toen in 1996 overal in Amerika zendmasten werden opgesteld, kwamen er meldingen binnen van 

boeren van dieren op de boerderij die plotseling ziek en stervende waren, en hun nakomelingen 

werden geboren met achterwaarts gerichte nek en poten met zwemvliezen (Hawk 1996). Wolfgang 

Löscher en Günter Käs, die soortgelijke rapporten in Duitsland ontvingen, bezochten dergelijke 

boerderijen en onderzochten dergelijke koeien. Koeien stierven aan een acuut hartfalen en falen in 

de bloedsomloop met bloedingen uit verschillende organen. Toen zieke koeien naar een afgelegen 

locatie werden gebracht, herstelde hun gezondheid (Löscher en Käs 1998). 

 

Fruitvliegjes  

 

Voor een wetenschappelijk experiment op een tentoonstelling stelde de vijftienjarige Alexander 

Chan op de Benjamin Cardozo High School in Queens, New York, de larven van fruitvliegjes 

dagelijks bloot aan een luidspreker, een computermonitor of een mobiele telefoon en observeerde 

hun ontwikkeling. De vliegen die werden blootgesteld aan de mobiele telefoon, slaagden er niet in 

om vleugels te ontwikkelen  (Serant 2004).  

 

Tuinkerszaden 

 

Voor een ander experiment op een wetenschapsbeurs vulde een team van vijf meisjes uit de negende 

klas in Hjallerup, Denemarken, twaalf trays met elk 400 tuinkerszaden. Ze plaatsten zes trays in een 

venster naast drie laptopcomputers en twee WiFi-routers, en zes trays in een soortgelijk venster, 

maar zonder computers of routers. Na 6 dagen was geen van de bestraalde zaden ontkiemd, en velen 

van hen nooit. Na 12 dagen waren de controlespruiten twee keer zo groot als die naast de laptops en 

routers (Nielsen et al. 2013). 

 

Peperplanten 

 

Wetenschappers van de Universiteit van Gaza lieten 100 peperzaailingen onder identieke 

omstandigheden groeien, behalve dat de helft van hen dagelijks werd bewaterd met kraanwater dat 

een uur in een glazen fles had gezeten naast een WiFi-router, en de andere helft met kraanwater dat 

in een identieke glazen kolf had gezeten, maar niet naast een router. De planten gekweekt met 

bestraald water waren bleek en onvolgroeid. Na 200 dagen waren de controleplanten 25% langer, 

hun stengels 5% dikker en hun wortels 40% langer dan de plant. planten gekweekt met bestraald 

water. Ze woog ook 90% meer, had 74% meer bladeren, waren 12% meer vochtig, hadden eerder 

gebloeid en waren eerder vruchtbaar, en produceerden 38% groter fruit (Alattar en Radwan 2020). 

 

Dieren aan radiostraling blootgesteld 

 

Aan straling blootgestelde zoogdieren, waaronder konijnen, woelmuizen, lemmingen, dassen, 

vossen, herten, elanden, gordeldieren, rivierotters en zeeotters lieten een verhoogde sterfte zien, 

verminderd vermogen om te graven, gewichtsverlies, verminderde activiteitsniveaus, verhoogde 

zelfverzorging, veranderde sociale interacties, en reproductief falen (Mech en Barber 2002). 

 

In een studie van elanden, kalveren zonder oormerken en kalveren met gewone oormerken had 10% 



sterfte, terwijl kalveren met oormerken die zenders bevatten 68% sterfte hadden. Het enige 

verschil waren de radiogolven (Swenson et al. 1999). 

 

In een andere studie met waterwoelmuiskolonies, waarin radiogemerkte vrouwtjes zaten, werden 

vier keer zoveel mannetjes als vrouwtjes geboren. De onderzoekers concludeerden dat 

waarschijnlijk geen van de radiogemerkte vrouwelijke woelmuizen enige vrouwelijke nakomeling 

gebaard had (Moorhouse en Macdonald 2005). 

 

Radiogolfziekte 

II. Mensen 

 

Tijdens de jaren 1950 werden klinieken opgericht in Moskou, Leningrad en andere steden in de 

Sovjet-Unie en Oost-Europa om duizenden werknemers die lijden aan een nieuwe beroepsziekte – 

een ziekte die ook in de Verenigde Staten werd gemeld – te bestuderen en te behandelen, maar die 

in de Verenigde Staten noch bestudeerd, noch behandeld werd. De nieuwe ziekte kreeg de naam 

radiogolfziekte. Deze patiënten vervaardigden, inspecteerden, repareerden of werkten met 

microgolfapparatuur. Sommigen werkten in radarfaciliteiten, andere voor radio- of tv-stations of 

telefoonmaatschappijen. Nog anderen werkten met radiofrequentieverwarmers en -sealers die in een 

groeiend aantal industrieën worden gebruikt met technologie die tijdens de Tweede Wereldoorlog 

ontwikkeld is. 

 

Deze werknemers werden alleen tijdens werktijd blootgesteld aan microgolfstraling. En ze waren 

blootgesteld aan niveaus van straling die lager waren dan waar het grote publiek nu aan wordt 

blootgesteld, uren per dag, of zelfs de hele tijd, van hun mobiele telefoons en andere draadloze 

apparaten.  

 

De patiënten in deze klinieken leden aan hoofdpijn, vermoeidheid, zwakte, slaapstoornissen, 

prikkelbaarheid, duizeligheid, geheugenproblemen, seksuele stoornissen, huiduitslag, haaruitval, 

verminderd eetlust, indigestie en soms gevoeligheid voor zonlicht. Sommigen hadden 

hartkloppingen, stekende pijn in het gebied van het hart en kortademigheid na inspanning. Velen 

ontwikkelden emotionele instabiliteit, angst of depressie, en enkelen kregen manie of ontwikkelden 

paranoia. 

 

Wanneer ze lichamelijk onderzocht werden, hadden ze last van acrocyanosis (blauwe vingers en 

tenen), verminderde reukzin, zweten, tremoren, veranderde reflexen, ongelijke pupilgrootte, 

hartritmestoornissen en onstabiele pols en bloeddruk. Ze hadden abnormale EEG's en EKG’s en, in 

vergevorderde stadia, tekenen van zuurstoftekort naar het hart en de hersenen. Sommigen 

ontwikkelden grauwe staar (cataract). Bloedonderzoek toonde hyperactieve schildklier, een 

verhoogd histamine-niveau, een verhoogde bloedsuikerspiegel, een verhoogd cholesterol- en 

triglyceriden-niveau, een toename van bloedeiwitten, een afname van de albumine-

globulineverhouding, verminderde bloedplaatjes en rode bloedcellen, en abnormaal hoge of lage 

aantallen witte bloedcellen. 

 

Hoewel slechts ongeveer 15% van de microgolfwerkers klaagde over hun ziekte, en slechts 2% 

stopte met werken (Sadchikova 1960, Klimková-Deutschová 1974), onthulde laboratoriumwerk  

afwijkingen bij de meerderheid van de werknemers. Het bloedcholesterol was verhoogd bij 40% 

van de microgolfwerknemers (Klimkova-Deutschova 1974), triglyceriden waren verhoogd in 63% 

(Sadchikova et al. 1980), de nuchtere bloedsuikerspiegel was verhoogd in 74% (Klimkova-

Deutschova 1974), en 70% had abnormale schildklieractiviteit. (Smirnova en Sadchikova 1960; 

Drogichina 1960). Objectieve veranderingen van het hart werden gevonden in 18% tot 35% van de 

microgolfwerkers, afhankelijk van de tijdsduur waarin ze gewerkt hadden. 

 

Vanwege het grote aantal publicaties over radiogolfziekte uit de Sovjet-Unie Unie en Oost-Europa, 

was er een wetenschappelijke uitwisseling van de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie over 



microgolfstralingonderzoek in het midden van de jaren 1970 begonnen, en de Amerikaanse regering 

gaf Dr. Zorach Glaser opdracht om een catalogus te maken van 's werelds wetenschappelijke 

literatuur – tijdschriftartikelen, boeken, conferentieprocedures – over gerapporteerde biologische en 

gezondheidseffecten van radiofrequentie- en microgolfstraling. Tegen het einde van de 1970-er 

jaren omvatte Glasers bibliografie 5.083 documenten (Glaser 1984). 

 

Tijdens de jaren 1960 en 1970, onderzocht oogarts Milton Zaret, die onder contract stond van het 

Amerikaanse leger en luchtmacht, de ogen van duizenden militairen en burgerpersoneel die werkten 

bij radarinstallaties in de Verenigde Staten en Groenland. Bij grote aantallen van hen, ontdekte hij, 

ontwikkelde zich grauwe staar (cataract). De meeste van deze cataracten werden veroorzaakt door 

chronische blootstelling van het oog aan straling bij vermogensdichtheden rond een milliwatt per 

vierkante centimeter – een niveau dat regelmatig wordt overschreden door elk van de 15 miljard 

mobiele telefoons die vandaag in gebruik zijn (Birenbaum et al. 1969; Zaret 1973). 

 

In die jaren ontdekte de Amerikaanse bioloog Allan Frey dat microgolfstraling de bloed-

hersenbarrière beschadigt (Frey et al. 1975), en hij bewees dat mensen en dieren kunnen horen 

microgolven (Frey 1961). Frey, die een van de meest actieve Amerikaanse onderzoekers in de jaren 

1960 en 1970 was, kreeg het voor elkaar, dat ratten volgzaam werden door ze te bestralen met een 

vermogensdichtheid van 50 microwatt per vierkante centimeter (Frey en Spector 1976). Hij kon bij 

8 microwatt per vierkante centimeter specifiek gedrag veranderen (Frey en Wesler 1979). Hij kon 

de hartslag van levende kikkers bij 3 microwatt per vierkante centimeter veranderen (Frey en 

Eichert 1986). Met slechts 0,6 microwatt per vierkante centimeter, 15 keer minder dan niveaus die 

vandaag algemeen op een normale werkende afstand van een draadloze laptop optreden, zorgde hij  

ervoor dat de harten van kikkers hartritmestoornissen ontwikkelden, en soms wist hij de harten te 

stoppen met kloppen door de microgolfpulsen op een nauwkeurig punt tijdens het hartritme te timen 

(Frey en Seifert 1968). Frey's werk werd gefinancierd door de Amerikaanse marine. 

 

Paul Brodeur waarschuwde in zijn boek van 1977, “The Zapping of America”, dat het toenemende 

aantal microgolftorens en radarinstallaties de volksgezondheid in gevaar brachten. Maar vergeleken 

met vandaag waren microgolf- en radio-faciliteiten nog steeds zeer zeldzaam. 

 

Toen Apple in 1977 zijn eerste (bekabelde) personal computers verkocht, verspreidde de 

blootstelling aan hoge niveaus van elektromagnetische straling zich naar de hele bevolking, en was 

elektromagnetische ziekte niet langer alleen maar een beroepsziekte. In dat jaar begonnen de 

aantallen sterfgevallen door astma in de VS, die decennia lang gestaag gedaald waren, voor het 

eerst toe te nemen. 

 

In 1981 zat vertegenwoordiger Al Gore de eerste van een aantal hoorzittingen van het Amerikaanse 

Congres voor over de gezondheidseffecten van (bekabelde) video display terminals (VDTs). Deze 

werden gehouden omdat twee redacteuren van de New York Times, jonge mannen in hun twintiger 

en dertiger jaren, staar hadden ontwikkeld; de helft van de alle ondervraagde UPI- en AP-

medewerkers klaagde over visuele problemen of hoofdpijn; een ongewoon aantal baby's met 

geboorteafwijkingen werd geboren bij werknemers van de Toronto Star; en clusters van miskramen 

kwamen voor bij vrouwelijke VDT-werkneemsters in de VS en Canada. 

 

De krantenindustrie was de eerste industrie die werd getransformeerd door computertechnologie. 

Tijdens de hoorzittingen van 1981 door de House Committee on Science and Technology, getuigde 

Charles A. Perlik, Jr., voorzitter van de krant Guild, dat zijn lidmaten hadden geweten dat 

VDTs in staat waren om gevaarlijke emissies te produceren, dat "we niet stilletjes de transformatie 

van een in wezen goedaardige werkplek in een gevaarlijke zouden hebben toegestaan”. In 1985  

publiceerde de Canadese auteur Bob DeMatteo een populair boek met de titel “Terminal Shock: the 

Health Hazards of Video Display Terminals”. 

 



In het midden van de jaren 1980 ontdekte Olle Johansson, een neurowetenschapper aan het 

Karolinska Instituut in Stockholm, een nieuwe huidziekte. Omdat alleen mensen die voor 

computerschermen werkten het kregen, noemdehij het schermdermatitis. Dergelijke patiënten 

klaagden vaak ook over neurologische symptomen zoals geheugenverlies, vermoeidheid, 

slapeloosheid, duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn en hartkloppingen – de dezelfde neurologische 

symptomen waarover ongeveer drie decennia eerder door Sovjet-artsen geschreven was – maar 

sinds Johanssons specialiteit huidziekten betrof, bestudeerde hij de huid van computeroperators. 

Zijn patiënten varieerden van mensen met alleen roodheid en jeuk, tot mensen met ernstige, 

ontsierende huidlaesies.  

 

In het midden van de jaren 1990 begon de telecommunicatie-industrie aan een project dat moest 

resulteren in de blootstelling van de hele wereld aan microgolfstraling op een voorheen 

onvoorstelbare schaal. Hun plan was om een mobiele telefoon en een draadloze computer in de 

handen van elke man, vrouw en kind op aarde – en om onze wereld – te voorzien van zoveel 

zendantennes dat die telefoons en computers zouden werken in elk huis en elk kantoor, in elke 

straat, in elk land, op de hoogste berg en in de diepste vallei, op elk meer en in elk nationaal park, 

wildernis gebied en beschermde natuurgebieden, zonder enige uitzondering. En dus is elk menselijk 

wezen in de komende decennia een bron van microgolfstraling geworden, waar hij of zij ook gaat. 

En daardoor zijn de omgevingsniveaus van straling overal op aarde duizendvoudig of meer 

toegenomen. 

 

Onderzoekers begonnen met het leggen van verbanden van symptomen zoals slaapstoornissen, 

vermoeidheid, geheugenverlies, hoofdpijn, depressie, duizeligheid en tremoren – dezelfde 

symptomen gemeld aan zowel Sovjet- en Amerikaanse artsen een halve eeuw eerder – met zowel 

het gebruik van mobiele telefoon alsook de nabijheid van communicatietorens. Tegen 2007 

concludeerden teams van wetenschappers in 14 landen dat de gezondheid van maar liefst driekwart 

van de bevolking van de aarde aanzienlijk werd beïnvloed door draadloze technologie (Haugsdal 

1998, Hocking 1998, Cao 2000, Oftedahl 2000, Chia 2000, Sandström 2001, Santini 2002, Navarro 

2003, Santini 2003, Zwamborn 2003, Wilén 2003, Oberfeld 2004, Bortkiewicz 2004, Al-Khlaiwi 

2004, Salama 2004, Meo 2005, Preece 2005, Waldmann-Selsam 2005, Szymowska 2005, Balikci 

2005, Balik 2005, Hutter 2006, Abdel-Rassoul 2007). 

 

Andere wetenschappers hebben gemeld dat mobiele telefoons eczeem veroorzaken (Kimata 2002), 

blindheid (Ye et al. 2001), astma bij kinderen (Li et al. 2001), de ziekte van Alzheimer (Salford et 

al. 2003, Şahin et al. 2015), doofheid (Oktay en Dasdag 2006, Panda et al. 2011, Velayutham et al. 

2014, Mishra 2010, Mishra 2011), en multipele sclerose (Ikinci et al. 2015). 

 

De term "elektromagnetische overgevoeligheid" ("EHS") werd uitgevonden omdat er geen 

gezondheidsautoriteit is in welk westers land ook die toegeeft dat elektromagnetische straling enig 

effect heeft op de gezondheid van een normaal persoon. EHS verwijst daarom naar die mensen die 

per ongeluk hebben ontdekt wat hen ziek maakt, en die het verzinsel hebben aanvaard dat ze 

abnormaal zijn en anders dan alle anderen. 

 

Tekenen en symptomen 

 

Neurologisch: hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, concentratieproblemen, geheugenverlies, 

prikkelbaarheid, depressie, angst, slapeloosheid, vermoeidheid, zwakte, tremoren, spierkrampen, 

gevoelloosheid, tintelingen, veranderde reflexen, spier- en gewrichtspijn, been- en voetpijn, 

"griepachtige" symptomen, koorts. Ernstiger effecten zijn epileptische aanvallen, verlamming, 

psychose en beroerte. 

 

Hart: hartkloppingen, onregelmatige hartslag, pijn of druk in de borst, lage of hoge bloeddruk, 

langzame of snelle hartslag, kortademigheid en hartaanvallen. 

 



Ademhalingsproblemen: voorhoofdsholteontsteking (sinusitis), bronchitis, astma en longontsteking. 

 

Dermatologisch: huiduitslag, extreme gevoeligheid voor aanraking, jeuk, branderig gevoel, blozen 

in het gezicht. 

 

Oogproblemen: pijn of branderig gevoel in de ogen, druk in of achter de ogen, verslechtering 

zicht, beeldvervorming (floaters), staar. 

 

Auditief: gesnerp, gezoem, oorsuizen en gehoorverlies. 

 

Reproductief: verminderd aantal zaadcellen en bewegelijkheid; abnormale menstruatie; 

onvruchtbaarheid; miskramen; geboorteafwijkingen. 

 

Hematologisch: bloedarmoede, verhoogde bloedsuikerspiegel, lage aantallen bloedplaatjes, te lage 

of te hoge aantallen witte bloedcellen, verhoogd cholesterol. 

 

Andere: spijsverteringsproblemen; buikpijn; zweten; vergrote schildklier; bijnieruitputting; 

testiculaire of ovariële pijn; seksuele disfunctie; droge lippen, tong, mond, ogen; gezwollen lippen; 

gezwollen keel; grote dorst; uitdroging; frequent urineren; neusbloedingen; inwendige bloedingen; 

immuunsysteemafwijkingen; herverdeling van metalen in het lichaam; haaruitval; broze 

vingernagels; pijn in de tanden; verslechterende vullingen; verminderde reukzin; lichtgevoeligheid. 

 

Verminderde stofwisseling en resulterende  

Obesitas, Diabetes, hart- en vaatziekten en kanker. 

 

Radiogolven interfereren met elektronentransport in de mitochondriën van elke cel. Dit veroorzaakt 

een tekort aan zuurstof in de cellen en schaadt hun vermogen om suikers, vetten en eiwitten te 

verteren, net als Kumar et al. (2011) hebben aangetoond bij honingbijen (zie hierboven). Dit heeft 

de tegenwoordige pandemieën van obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten en kanker veroorzaakt. 

Deze ziekten zijn ook aspecten van de radiogolfziekte. Zie Arthur Firstenbergs boek: “The 

Invisible rainbow” (de onzichtbare regenboog): Een geschiedenis van Elektriciteit en Leven, 

de hoofdstukken 11, 12 en 13. 
 

Het krachtniveau is irrelevant 

 

Zoals de grafiek aan het begin van dit document laat zien, zijn de blootstellingsniveaus irrelevant 

waar het radiogolven betreft. Biologische effecten worden gevonden 
2
, bij 0.01 

2 2 2 2
. 

 

Zoals Allan Frey schreef: levende organismen gebruiken elektromagnetische velden (EMV's) voor 

alles van cellulaire communicatie tot de werking van het zenuwstelsel. Elektromagnetische velden 

zijn geen vreemde stof voor levende wezens zoals lood of cyanide. Met vreemde stoffen is het zo 

gesteld dat, hoe hoger de dosis is, hoe groter het effect is – een dosis-respons relatie. "In plaats 

daarvan”, zei hij, “is een levend wezen als een radio-ontvanger. Het EMF-signaal dat de radio 

detecteert en omzet in het geluid van muziek is bijna onmetelijk zwak." Evenzo kan zelfs een 

onmetelijk zwak radiosignaal interfereren met biologische functies. (Frey 1990, 1993). 

 

Dr. Ross Adey van de Loma Linda University School Of Medicine, schreef dat onze cellen 

"fluisteren" naar elkaar met elektromagnetische signalen. Hij zei dat EMF's op atomair niveau 

werken en dat" een drempelwaarde mogelijk niet bestaat" voor de effecten van radiogolven (Adey 

1993). 

 

Biofysicus Neil Cherry van de Lincoln University in Nieuw-Zeeland, schreef dat “radiosignalen 

kunnen interfereren met harten, hersenen en cellen bij extreem lage intensiteiten, bijna nul 



blootstelling” (Cherry 2000). Hij presenteerde later "overtuigend bewijs" dat "het veilige niveau van 

blootstelling nul is” (Cherry 2001). 

 

Voor sommige effecten is er zelfs een omgekeerde dosisrespons, d.w.z. hoe lager het 

blootstellingsniveau, hoe groter de schade. Met andere woorden, hoe meer het externe signaal de 

oneindig kleine kracht van de eigen interne signalen van ons lichaam benadert, hoe meer het wordt 

herkend door het lichaam, en hoe meer het interfereert met het leven. 

 

Zo ontdekte het team van Leif Salford aan de Universiteit van Lund dat de grootste schade aan het 

bloed-hersenbarrière optrad bij de laagste stralingsdosis (tienduizend maal verlaagd), niet bij de 

hoogste dosis. (Persson 1997). 

 

Talrijke onderzoekers, waaronder Carl Blackman van het Amerikaanse Environmental Protection 

Agency, hebben ontdekt dat microgolfstraling ervoor zorgt dat calcium uit hersencellen stroomt. 

Voor dit effect, deze onderzoekers hebben machtsvensters van maximaal effect gevonden, d.w.z. het 

effect vermindert bij beide lagere en hogere niveaus (Blackman 1980, 1986; Bawin 1977; Dutta 

1986; Kunjilwar en Behari 1993). En het zijn de laagste machtsvensters, niet de hoogste, die het 

grootste effect hebben: het effect bij een SAR van 0,0007 W/kg was viervoudig vergeleken met het 

effect bij een SAR van 2,0 W/kg (Dutta 1986). 

Maria Sadchikova en haar Sovjetcollega's rapporteerden in de jaren zestig en zeventig consequent 

dat onder mensen die beroepsmatig werden blootgesteld aan microgolfstraling, de ziekste diegenen 

waren die werden blootgesteld aan het laagste niveau van microgolfstraling, niet het hoogste 

niveau. (Sadchikova 1960, 1974). 

 

Igor Belyaev van de Universiteit van Stockholm, vond een genetisch effect dat optrad bij specifieke 

frequenties. De grootte van het effect veranderde niet met machtsniveau meer dan 14 orden van 

grootte, helemaal naar beneden tot 0,00000000001 microwatt per vierkante centimeter. (Beljaev 

1996). 

 

Nikolai Kositksy en zijn collega's in Kiev, Oekraïne, herhaalden dat externe radiosignalen 

interfereren met de eigen interne signalering van ons lichaam, en dat het de informatieve inhoud van 

radiogolven is, en niet hun vermogensniveau, die schade veroorzaakt. Zij gaven een overzicht van 

40 jaar onderzoek in de Sovjet-Unie en concludeerden: "Biologische effecten geassocieerd met deze 

interacties hangen niet af van de kracht van de energie die in een of ander systeem wordt vervoerd, 

maar op de informatie die het overbrengt"(Kositsky 2001). 

 

Dus de meeste effecten van radiogolven op ons lichaam worden niet veroorzaakt door hun 

vermogensniveaus, maar door hun frequenties, bandbreedtes, pulsaties, golfvormen en alle andere 

kenmerken die ze in staat stellen om informatie over te dragen en maken ze nuttig voor mobiele 

telefoons en computers. Het is de samenhangende (coherente) aard van de straling en de informatie 

die het bevat wat doodt. En daarom licht (LiFi) en elke andere drager met dezelfde informatie is net 

zo schadelijk als lasers. Een laser is coherent licht. 

 

We ontwikkelden ons zonder microgolven en zonder coherente straling. De microgolfstraling 

van de zon is niet coherent, is niet gecentreerd op een bepaalde frequentie, varieert in totaal van 

.0000001 W/cm
2
 tot .0001m W/cm

2
 wanneer de zon het meest actief is, en we alleen overdag aan 

worden blootgesteld; 's nachts bereiken alleen de veel zwakkere microgolven van de sterren de 

aarde. 

 

Levende wezens mogen nooit in contact komen met, of in de buurt zijn van, welke bron van 

coherente straling dan ook, of een bron van coherente microgolfstraling. Geen WiFi, geen 

Bluetooth, geen babyfoons, geen magnetrons, en geen mobiele telefoons. Zelfs niet voor een paar 

seconden. Mobiele telefoons, vanwege hun alomtegenwoordigheid en hun nabijheid van het 

lichaam, veroorzaken veruit de meeste schade aan de gezondheid, de samenleving en de planeet. 



 

Aantal personen met: 

Hoofdpijn: 4 miljard (Stovner 2022) 

Chronische pijn: 2 miljard (Antunes 2021) 

Hersenziekten: 1,3 miljard (American Brain Foundation 2022) 
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