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5G-satellieten vullen de hemel

Dit zijn de bedrijven met de grootste plannen om satellieten in te zetten:
SpaceX: 12.000 satellieten
OneWeb: 4.560 satellieten
Boeing: 2.956 satellieten
Spire Global: 972 satellieten

Arthur Firstenberg beschrijft de plannen van bedrijven die 5G-technologie willen 
gebruiken. Hij verklaart:

"Honeywell heeft al een memorandum van overeenstemming ondertekend om de 
eerste grote klant van OneWeb te worden. Het bedrijf is van plan om snel Wi-Fi aan 
te bieden voor zakelijke, commerciële en militaire vliegtuigen over de hele wereld.

SpaceX wil het equivalent van 5G bieden voor elke persoon op aarde. [3]"

Stel dat je nog niets weet over EM 
zenderstraling en je gebruikt in alle 

onschuld Wifi en mobiel.
• Nu hoor je over de utopie 5G die meer op een 

dystopie gaat lijken. Big data en big brother
• Privacy schending wordt nog eenvoudiger
• Stralings- en informatiedichtheid 10x>
• Meer stress op het milieu en de mens 
• 20 000 extra satellieten (nu 1800)
• 10x meer antennes in steden. Nu 46121 antennes
• >>> energieverbruik
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Mogelijke vragen

• Heb je enig zicht op wat zenderstraling teweeg 
brengt?

• Hoeveel onderzoeken zijn er beschikbaar?
• Is de uitrol van een zendernetwerk in handen 

van de overheid?
• Zijn er landen die de bevolking informeren of 

voorzorgsmaatregelen treffen?

Hoe kun je ziek worden? Ziektekiemen, omgevingsfactoren, erfelijke aanleg

Ziektekiemen. Bacteriën, Virussen, Auto-immuun ziekten  

Luchtverontreiniging. Stikstofoxiden / uitlaatgassen/ CO
Chemische verontreiniging
Voeding – bestrijdingsmiddelen, hormonen, antibioticum 
Vervuild water
Implantaten
1 miljoen onbekende zieken in NL. SOLK 
Stress

Wat ontbreekt!!!!!!!

Ziek door Hf Elektromagnetische zenderstraling van.

Bluetooth, wifi (miljoen), routers, mobieltje, tablets, draadloze huis telefoon met 
basisstation,
Computer met draadloze muis en toetsenbord, 
Antennes voor GSM en UMTS en LTE. 46121 

Richtlijnen voor EMV
• De huidige richtlijnen zijn gebaseerd op de opwarming van zakjes zout water 

totaal 72 kg, een volwassen man representerend. Deze zakjes zout werd in 6 
minuten met 1 °C opgewarmd.

(roken, asbest, Qkoorts, virusinfectie, kanker enz zouden allen onschadelijk zijn) 

• Vervolgens is een veiligheidsgrens van 50 gesteld voor burgers. 

• Veldsterktes in de publieke ruimte
• SAR waarden voor de apparaten zoals mobieltjes

• GEEN BIOLOGISCHE OF GEDRAGS-
EFFECTEN.
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Massive-element antenna systems technology for 5G base stations. 
Active Phased Array Antenna APAA
MIMO array antenna. Multiple-Input Multiple-Output.
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https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-
5196(18)30221-3/fulltext Wat kunt u doen

http://stralingsrisicos.nl/index.php/actueel-mainmenu-6

• 2 uur per dag telefoon niet aan het lijntje van 
internet lopen. 

• Vraag uw provider om een modem dat alleen werkt 
on demand. (bestaat nog niet)

• Zet je modem in een laag vermogen. (bel de 
provider.)

• Schrijf naar je gemeente en overheid voor pas op 
de plaats.

• Bij klachten: arts vragen EMV als optie te 
onderzoeken

• Eigen gedrag veranderen. Bv bellen met luidspreker

Uit een presentatie van de 
GGD Amsterdam

De websites van: 

Gezondheidsraad. (adviesorgaan van de regering)
De Gezondheidsraad vindt dat de conclusies van Adang wetenschappelijk niet houdbaar 
zijn omdat Adang zich baseerde op een onvolledige analyse van de gegevens.
(effecten van langdurige blootstelling van ratten aan radiofrequente velden)

Het COFAM1 van TNO en het zogenaamde Zwitserse herhalingsonderzoek. 



29-8-2019

5

De websites van het ministerie van EZK

Antennebureau. 

Hoe kunt u bezwaar maken tegen de plaatsing van een antenne?
Als meer dan de helft van de huisadressen tegen de komst van een antenne stemmen, gaat 
de plaatsing niet door.

Kennisplatform EMV&G. 

Het is niet uitgesloten dat in de toekomst gezondheidseffecten worden gevonden die 
optreden onder het niveau van de blootstellingslimieten. Hierbij kijkt men vooral naar 
mogelijke effecten van blootstelling op lange termijn. Wel staat vast dat in de loop van de 
tijd de zendsignalen van mobiele telefoons minder sterk zijn geworden. Daardoor is de 
blootstelling aan elektromagnetische velden van mobiele telefoons in de loop der jaren 
lager geworden.

Gezondheid & veiligheid. Antennebureau

• Effecten straling en gezondheid
• De elektromagnetische straling van antennes 

kunnen een opwarmend effect hebben op het 
lichaam. Andere effecten op de gezondheid zijn 
niet aangetoond. Sommige mensen melden wel 
klachten over de gezondheid zoals hoofdpijn, 
slapeloosheid en duizeligheid.

• https://www.antennebureau.nl/straling-en-gezondheid/effecten-straling-en-gezondheid

Straling rond zendmasten ver onder 
limiet. Agentschap Telecom

• Limieten
Voor GSM gelden limieten van 41 tot 58 volt per meter 
en voor UMTS 61 volt per meter. In verreweg de 
meeste gevallen (198 keer) vonden de onderzoekers 
een waarde van 2 volt per meter. Eén keer werd 10 volt 
gemeten. De rest zat daartussen in.
Het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG) en de bedrijven die mobiele telefonie verzorgen, 
hebben met elkaar afgesproken dat de limieten nooit 
mogen worden overschreden. Zo willen zij de 
veiligheid in de buurt van de antennes en op voor 
publiek toegankelijke plaatsen garanderen.
De metingen wijzen volgens het agentschap uit dat aan 
die afspraken ruimschoots wordt voldaan.

Het plan van het Ministerie van Economische Zaken is om de publieke 
infrastructuur beschikbaar te maken voor de telecomindustrie, zodat 5G soepel 
kan worden uitgerold. Als de wetswijziging erdoor komt betekent dit:

“Overheidsinstanties (rijksoverheid, provincies, gemeenten en 
waterschappen) dienen toegang te verlenen tot publieke 
infrastructuur, inclusief straatmeubilair (zoals bushokjes en 
verkeerslichten) voor de plaatsing van small cells”.

Deze wetswijziging sluit iedere democratische vorm van verzet uit. 
Burgers en lokale overheden hebben geen mogelijkheden meer om dit tegen te 
houden.

https://stralingsbewustzuidkennemerland.nl/2019/08/08/hoe-zit-dat-nu-met-die-internetconsultatie-over-de-
telecomcode/
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Waar ligt het probleem?

• Economie. Productie

Handel
Consumptie

• Politiek/recht. Regering met overheidsinstituten zoals GR. RIVM, GGD

Rechtspraak
Handhaving

• Geestesleven. Wetenschap. Universiteiten, ICNIRP, TNO, 

Opvoeding en media 
Kunst 
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Gestiek/ gebaar E en M
• Elektriciteit tendeert naar verdwijnen/ 

oplossen/ veldverdunning/ 
gericht op oneindig.

• Magnetisme tendeert naar samenballing/ 
verdichting in de stof. 

Ontregelingen door EMV straling en velden.

1) Ontregelingen die het lichaam in een actieve toestand van alertheid brengen. 
Hypergedrag

Voorbeelden hiervan zijn: verhoging van de reactiesnelheid, slaapstoornissen, 
verlaging van de melatonineproductie, vermindering van de alfa golven in het EEG, 
vermindering van de lagere frequenties van het hartritme, toename van 
stresshormonen/ stressproteïnen en calciumflux uit de cellen, ADHD, ADD.

1) Ontregelingen die de genetische en immunologische basis van het lichaam 
aantasten. Vitaliteitsverlies

Voorbeelden zijn; DNA breuken en chromosomenbeschadiging, verzwakking van het 
immuunsysteem, afname van de vruchtbaarheid, initiërend en bevorderend effect op 
tumoren en kanker, verhoging van de NOx concentraties, toename van 
stresshormonen, verlaging van de bloed-hersenbarrière, in het algemeen verhoogde 
celmembraandoorlaatbaarheid, Altzheimer, kanker.

- Het vergelijken van Hf EM zenderstraling 
met radioactieve ioniserende straling.

- Straling   en   WARMTE opwekking

- 6 minuten meten komt van 
meetmethoden van radioactieve straling. 
Nieuw 30 min.

- gebruik niet meer het begrip ‘niet-
ioniserende straling’ maar polariserende.

Gezondheid
• Natuurkundige visie. Alleen opwarming en induktiestroompjes

• Biochemische benadering aanvullen met 
psycho-fysiologische.

• Psychologische effecten. Verslaving 
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Hoog frequente 
elektromagnetische straling

De polariserende werking van 
elektromagnetische zenderstraling op 

de mens en de natuur.

Hypergedrag 
en

Vitaliteitsverlies


