
6 feiten over 5G

De actuele grenswaarde beschermt 
alleen tegen hitte – Absoluut niet tegen 
de biologische werking van de straling!

Feit 1:

“We hebben zonder enige twijfel bij de mobiele telefoniegolven 
alleen de thermische werking begrepen, en alleen op deze basis 
kunnen we momenteel grenzen vastleggen. 
Er zijn bovendien aanwijzingen voor kankerbevorderende wer-
kingen en stoornissen van het celmembraan.” 1 
(Prof. Bernhardt, voormalig voorzitter van ICNIRP)

Hoewel er aanwijzingen zijn voor kankerbevorderende 
werkingen, worden deze aanwijzingen volledig genegeerd bij 
het vastleggen van de grenswaarden en worden deze alleen 
gebaseerd op thermische werkingen.
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Definitie van de grenswaarden:
De geldende grenswaarde is alleen gebaseerd op de stra-
lingskracht, die binnen 30 minuten een dood lichaam van 
een volwassene verwarmt met 1°C (thermische werking).

Langdurige werkingen van meer dan 30 minuten 
worden niet in aanmerking genomen! Met ons levend 
organisme wordt geen rekening gehouden! ²

“De bewering van een beschermende werking (van de grens-
waarden) moet worden beschouwd als wetenschappelijk 
verkeerde informatie. Dit komt wettelijk gezien overeen met 
alle kenmerken van bedrog en houdt grove nalatigheid in, 
en zelfs het opzettelijk in gevaar brengen en toebrengen van 
lichamelijk letsel.” 3 
(Prof. Dr.-Ing. Alexander H. Volger, Honorarprofessor der RWTH Aachen)
“Als het bestaan van athermische werkingen namelijk zou wor-
den toegegeven als belangrijk voor de gezondheid, dan zou de 
hele grenswaardenconstructie in elkaar storten.” 4 
(Prof. Dr. med. Adlkofer)
1  BAUBIOLOGIE UND UMWELTANALYTIK, https://www.buergerwelle.de/d/doc/aktuell/maes-re-mobilfunk.htm
   (16.05.2019)
2  www.funkfrei.net/dokumente/080327-Ist-Mobilfunk-unschaedlich.pdf (16.05.2019)
3  https://www.buergerwelle.de/de/themen/gesundheit/aussagen_zum_mobilfunk.html (16.05.2019)
4  http://competence-initiative.net/KIT/wp-content/uploads/2014/09/heft4_grenzwert-broschuere_screen.pdf (27.09.2019)

17 INTERNATIONAL APPEAL, www.5gspaceappeal.org/the-appeal (16.05.2019)
18

 https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1220 (27.09.2019)
19

 https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1305 (16.05.2019)

14 https://www.rnz.de/wirtschaft/wirtschaft-regional_artikel,-hoehere-frequenzen-hoehere-strahlen-sind-5g-strahlen-
    gefaehrlich-_arid,427783.html (27.09.2019)
15 Dringende Warnung vor 5G (von Hans-U. Jakob, Präsident Gigaherz.ch.),
    https://www.youtube.com/watch?v=7HNSYZ1Xadg (16.05.2019)
16 www.buergerwelle.de/assets/fles/grenzwerte_empfehlungen_vergleiche_efekte.pdf?culture %2520Key=&q=pdf/
    grenzwerte_empfehlungen_vergleiche_efekte.pdf (24.08.2019)

5G betekent een enorme stijging van 
microgolfantennes & stralingsblootstelling!

Feit 5: Artsen en wetenschappers waar-
schuwen heel nadrukkelijk voor 5G!

Feit 6:

Illustratie van de vooropgestelde 5G stralingsbelasting naar het 
voorbeeld van het Zweedse bedrijf Ericsson
(https://gigaherz.ch/dringende-warnung-vor-5g/)

Dringende waarschuwing van 5G (door Hans-U. Jakob, president Gigaherz.ch.), 
https://www.youtube.com/watch?v=7HNSYZ1Xadg

Tot nu toe straalde de antenne met 1 antennelob bij 5G wor-
den het in dit voorbeeld 64 antennelobben! Na 25 m bedraagt 
de elektrische veldsterkte nog 9.900.000 µW/m² (= 61 V/m).

Er zijn actueel in Duitsland ca. 70.000 zendmasten. Voor de 5G 
bedekking zijn er volgens Achim Berg (voorzitter Bitkom) bijna 
800.000 zendmasten nodig.
In stedelijke gebieden moeten ca. alle 100m zenders worden 
geïnstalleerd. De Zwitserse belangengemeenschap Gigaherz.ch 
waarschuwt nadrukkelijk voor de stralenbelasting door 5G14:

Toonaangevende wetenschappers, artsen en milieu- 
beschermingsorganisaties uit alle continenten van de 
wereld waarschuwen in een heel nadrukkelijk inter-
nationaal appèl voor 5G.
Het appèl “Stop 5G op aarde en in de ruimte” is 
gericht aan de De Verenigde Naties (VN), de Wereld- 
gezondheidsorganisatie (WHO), de Europese Unie (EU), 
de Raad van Europa en de regeringen van alle naties.17

Meer dan 180 artsen en wetenschappers uit 
35 landen hebben een petitie ondertekend, 
waarin ze een uitbreidingsstop van de 5G 
technologie eisen, zolang de mogelijke ge-
zondheidsrisico‘s niet zijn opgehelderd.18

In een open brief van 28 augustus 2018 wenden onge-
veer 25 Duitse artsen van de “Artsenwerkgroep Digitale 
Media Stuttgart” zich tot de federale minister van 
Verkeer en digitale infrastructuur, Andreas Scheuer.19

Via radio, TV en krant berichten de massamedia bijna alleen 
over de vermeende voordelen van de nieuwe mobiele tele-
fonie generatie 5G. Daarom toont deze flyer 6 belangrijke 
feiten over 5G die iedereen, als tegenstem, zou moeten 

weten. Deze belangrijke feiten zijn een dringende oproep, 
want 5G is een gevaar voor het leven van alle 

mensen en kan bovendien worden mis-
bruikt voor een totale controle van de 

hele bevolking.

Informatie van de distributeur:

Verdere informatie over 5G:
https://www.kla.tv/5G-MobieleCommunicatie
Wenst u regelmatig nieuws te ontvangen over de verdere ontwikke-
ling van 5G en op de hoogte gebracht te worden van activiteiten in 
uw regio? Email naar 5g@kla.tv.

V.U. Bürgerinitiative                                      www.5g-fakten.de

Verboden op de openbare weg te werpen.

2G, 3G, 4G 5G

1 stralenlob 64 stralenlobben

De schaalmodellen van Gigaherz.ch tonen twee dingen:
1. 5G-antennes stralen met een duidelijk verhoogd aantal lobben!
2. 5G-straling kan zelfs de grenswaarde bereiken.15

Ter vergelijking: Natuurlijke straling: 0,000.001 µW/m²
Grenswaarde UMTS-net in Nederland: 20.000.000 µW/m².
Grenswaarde UMTS-net in Duitsland, UK, ...: 10.000.000 µW/m².
 

De grenswaarde ligt dus een biljoen keer hoger dan de na-
tuurlijke straling! Dit is vergelijkbaar met ongeveer 1 cm t.o.v. 
250 keer de omtrek van de aarde!16



Er zijn biologische werkingen
door de mobiele straling!

Feit 2:

1) Bloedbeeld

3min

Normaal bloedbeeld Bloedbeeld na drie minuten 
mobiel telefoongesprek

De rode bloedlichaampjes klonteren samen tot een “geldrol”. 5
Dit kan leiden tot verstoppingen van kleinere bloedvaten 
en veroorzaakt daardoor trombose en infarcten!

Persoon A

Persoon B

niet elektrogevoelig

elektrogevoelig

Controle van de hart- 
activiteit van personen        
die – zonder hun 
weten – aan de stra-
ling van een draadloze  
DECT-telefoon werden 
blootgesteld.
Verhoogde hart-
activiteit bij mobie-
le straling

Bij persoon A heeft de straling van de DECT-telefoon geen uitwerking 
op de hartactiviteit.6 Bij persoon B (elektrogevoelig), heeft het interval- 
matige in gebruik nemen van de DECT-telefoon een aanzienlijke toena-
me van de hartactiviteit tot gevolg.
    Elektro-gevoeligheid kan dus niet psychologisch bepaald zijn. 

3) (Ratten)hersenen (Salford-studie) 
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rattenhersenen na 2 uur 
“telefoongesprek”

Mobiele straling opent de bloed-hersenbarrière.7

Dit kan leiden tot vroegtijdige dementie en de ziekte van Alzheimer.
CONCLUSIE: De effecten van deze drie voorbeelden 
kunnen niet aannemelijk worden verklaard door 
werking van de hitte! De grenswaarden beschermen 
dus niet voor de gevaarlijke biologische werkingen!

5 Documentaire film “Mobiele telefonie - het verborgen gevaar” www.kla.tv/14139 (16.09.2019)
6 Lid van het dagblad Bürgerwelle e.V. 3/2010 (16.05.2019)
7 www.gigaherz.ch/media/download/Salford-Uebersetzung.pdf (16.05.2019)

Kankergevallen in de buurt van de zender 
zijn aanzienlijk verhoogd - actuele studies 
bevestigen het risico op kanker!

Feit 3:

De artsen registreerden het aantal nieuwe gevallen van kan-
ker bij twee groepen mensen die binnen een andere straal 
woonden van een mobiele telefoniezender in Naila:
Straal 1 (dichtbij): max. 400m, straal 2 (ver): 400‒1.000m.

“Mobiele telefoonstraling is tot nu toe door de WHO ge-
classificeerd als « mogelijk kankerverwekkend », net zoals 
uitlaatgassen van auto’s, en het allang verboden insecticide 
DDT.
De resultaten van de nieuwste studies, de Amerikaanse NTP, 
de Italiaanse Ramazzini- en de Oostenrijkse AUVA-studie, 
zijn ondubbelzinnig: mobiele telefoonstraling veroorzaakt 
kanker. Het Duitse federale kantoor voor stralingsbescher-
ming: de straling laat kanker sneller groeien!” 10

(Informatie flyer van diagnose:funk)

In de periode 1999-2004 is het aandeel van de
nieuw optredende kankergevallen in straal 1
verdrievoudigd in vergelijking met straal 2!
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Een studie in Belo Horizonte (Brazilië) met 2 mil-
joen deelnemers bevestigen het resultaat van de 
Naila studie.9 

8 EGER.H., HAGEN, K.U., LUCAS, B., VOGEL, P. & H. VOIT (2004): Invloed van de ruimtelijke nabijheid van mobiele 
radiozenders kankerincidentie, milieugeneeskunde maatschappij 17(4):326-335. (16.05.2019)
9 https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail?newsid=920 (16.05.2019)
10 https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1341 (16.05.2019)

Hersentumoren in bepaalde gebieden 
van de hersenen zijn sterk toegeno-
men11 – gerechtelijk bevestigd! 

Feit 4:

Het Hoge Regionale Gerechtshof in Brescia (Noord- 
Italië) heeft een oorzakelijk verband erkend tussen de 
hersentumor van een functionaris en zijn urenlange 
zakelijke telefoongesprekken met een mobiele- of 
draadloze telefoon!
Het Italiaanse hooggerechtshof in Rome bevestigde 
deze uitspraak in 2012.12

“Zelfs als de financiële en sociale kosten, die een 
beperking van dergelijke apparatuur met zich mee-
brengen aanzienlijk zouden zijn, dan zijn ze niets in 
vergelijking met de kosten aan mensenlevens als 
men niets doet en over dertig of veertig jaar inziet 
dat de eerste tekenen in de goede richting hebben 
gewezen.” 13

(Amerikaanse rechter Frederick H. Weisberg op 8 augustus 2014 
in de uitspraak in de grootste rechtszaak over schadevergoeding 
voor mobiele telefonie)

“De verdenking dat mobiele telefonie verantwoor-
delijk zou kunnen zijn voor deze ontwikkeling neemt 
bijna toe tot zekerheid”
(Prof. Dr. med. Adlkofer)

11  Dringende Warnung vor 5G (von Hans-U. Jakob, Präsident Gigaherz.ch.),
    https://www.youtube.com/watch?v=7HNSYZ1Xadg (16.05.2019)
12  https://ul-we.de/italien-urteil-zu-handy-und-gehirntumor-ist-jetzt-rechtskraftig/ (16.05.2019)
13  “Thank you for calling”, Dokumentarfilm von Klaus Scheidsteger (16.05.2019)

Dit hersengebied is bij 
het telefoneren met 

een mobieltje aan de 
grootste stralings-

belasting blootgesteld. 

https://www.rubikon.news/artikel/todliche-strahlung (16.05.2019)
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Rattenhersenen zonder 
bestraling

Temporale en frontale kwabben andere hersengebieden
8

(periode 1999 – 2004)

ziek door kanker

ziek door kanker

Relatieve verandering van de op leeftijd gestandaardiseerde voorkomen2)  Hartactiviteit


