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Even voorstellen: Rob Verboog (63 jaar)

•  Getrouwd met Wally

•  Ben als zelfstandige werkzaam:
a. marketing & sales
b. mediator /conflictmanagement 
c. training & opleiding                                                                              

•  Helaas “ervaringsdeskundige” inzake EMV/Straling:
- 20 jaar werkervaring met straling (beglazing, coatings)
- (m.i.v.) eerste Nokia autotelefoon ATF-net (1988)!
- echtgenoot van een stralingsgevoelige (al 35 jaar)



- in 2014 barstte de bom: Wally EHS……
- 6 maand onderzoek 2014: schrok me wezenloos! 
- vanaf 2014 “vrijwilliger” bij acties & organisaties, en 

betrokken bij veel acties en initiatieven, o.a.:
- Tweede Kamer en bewindspersonen
- Medische en “EMV-organisaties”
- Gemeentes
- “Eerlijk over straling”- samenwerkingsverband
- Voorzitter CPLD Vereniging

→ inmiddels een echt verontruste Nederlander……….
(+ beetje boos en teleurgesteld, maar positief!)



Mijn vrouw Wally………



Wally leeft nog, maar heeft géén leven…….
• Kan nergens naar toe waar straling is, nu al (“zonder” 5G)

• Kon ook niet naar ziek- en sterfbed en begrafenis van mijn vader en 
haar moeder: 

- ziekenhuizen Utrecht + Zeist + Nieuwegein + verzorgingshuis:
zendmast + wifi + DECT + smartphones + laptops

- hospice, crematorium en zelfs begraafplaats: idem

• Winkels, gemeentehuis, restaurant, bibliotheek, bij mensen op bezoek, 
trein, bus, smartphone-concentratie, terras, openbaar Wifi-netwerk, 
snelwegen, ziekenhuis, huisarts, ambulance, kerk, tandarts, 
supermarkt, apotheek, verpleeghuis, fitness, onbeschermd fietsen of 
lopen…….

→ Hoezo “inclusiviteit”?   (Koningin Maxima, Tweede Kamer, etc.)





“Straling (EMV) is een sluipmoordenaar……”:

•Stralingsgevoelig

•Elektrogevoelig

•Elektrostress

•ElektroHyperSensitief     

(EHS)

→3.500 mensen in Nederland wéten dat straling/EMV hun 
gezondheidsklachten veroorzaakt, ten minste 550.000 weten dat nog 
niet… (minimaal 3 % van bevolking; onderzoeken: 3 - 10 %). 

Van die 3.500 al een 300 – 400 Nederlanders zoals Wally ………..
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Iedereen…. 

heeft of krijgt, 

in meerdere of mindere mate, 

direct of later, 

gezondheidsreacties of gezondheidsklachten 
door straling /EMV.



Bepaalde risicogroepen als eerste, o.a.:

• Hoogsensitieven (HSP)

• Kinderen 

• Zieken (o.a. Lyme), zwakke gezondheid, zwak immuunsysteem

• (niet fitte) Senioren

• Zwaar met straling/EMV belaste mensen (overdosis)

• De “kanaries in de kolenmijn” gaan als eerste………..

PAS OP: zorg dat je niet gesensibiliseerd wordt → EHS!!

(overdosis – overgevoeligheid)
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Gezondheidsklachten door EMV/Straling

1. Vage klachten, vaak met stressgevoel (begin)

2. Vermoeidheid (altijd moe)

3. Slecht slapen, slaapstoornissen

4. Oorsuizingen (Tinnitus), gepiep

5. Concentratieprobleem + slecht geheugen

6. Hoofdpijn, steken in hoofd, band om hoofd

7. Huidproblemen, jeuk

8. Spier- en gewrichtspijn

9. Hoge bloeddruk, hartritmestoornissen

10. etc.   (depressie/suïcide, stress/burn-out, ADHD, absurd doorgeslagen gedrag)

Vaak combi! Zie o.a. https://sosstraling.nl/gezondheidsklachten-top-26/.

Nieuwe “binnenkomer met stip”: erkenning verhoogd risico op ALS!                               
→ Prof. dr. Hans Kromhout UU/Gezondheidsraad + reactie RIVM

https://sosstraling.nl/gezondheidsklachten-top-26/


Ingenieur Nicola Tesla (1856 – 1943) 
uitvinder, natuurkundige, elektrotechnicus

→ de eerste (bekende) EHS’er!

- Uitvinder wisselstroom
- Eenheid sterkte magnetisch veld
- Geen familie Elon Musk/Tesla



Straling / ElektroMagnetische Velden (EMV)

“Laagfrequente EMV”: 

Overal waar een elektrische stroom doorheen loopt.

In huis, hoogspanningsmasten, transformatorhuisjes, “dikke” stroomkabels 
onder de grond, inductiekooktoestel, etc.

“Dirty electricity” van o.a. zonnepanelen (omvormer)

“Hoogfrequente EMV”: 

Straling van draadloze communicatie, magnetron, smart apparatuur, radar, e.d.

→ werkt als optelsom van “alles” en soms een specifieke gevoeligheid 
(gepulst, specifieke frequentie, veldsterkte)



Juist deze HF straling is enorm toegenomen in de afgelopen jaren: 

- explosie zendmasten, 

- versterking zenders GSM + UMTS + LTE (4G, 4G Plus), C 2000, LoRa

- “overal opeens” 5G “testen” → honderden….

- explosie WiFi-netwerken (intern + extern) 

- explosie smartphones + toepassingen, 

- explosie “slimme (domme) toepassingen” .

“slim”: o.a. in auto’s, verkeerslichten, lantaarnpalen, koelkast, TV, kassa, 
personenalarmering, energiemeter, thermostaat en nog veel meer waar 
geld mee te verdienen valt (producent + leverancier).

→ en dan moet 5G nog uitgerold gaan worden! = toename straling
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Wat is er - nu al - aan de hand?

• De huidige stralingsnivo’s leiden al tot gezondheidsklachten

• Explosie van SOLK-klachten bij huisarts en specialist (straling?!)

• Artsen (her-)kennen gezondheidsklachten door straling niet

• Centrale Overheid, gelieerde organisaties, Gezondheidsraad zijn 
“stoïcijns”: negeren en ontkennen, focus op geld verdienen 

• Norm volledig achterhaald: opwarming zak zout water gedurende 6 
minuten. → ziet niet op biologisch effect

• Nederland hanteert de hoogste waarde ter wereld voor deze norm

• Gezondheidsrisico van draadloze communicatie heeft Overheid bij de 
overeenkomsten op zich genomen, dus is er geen gezondheidsrisico!



Wat is er - nu al - aan de hand? (2)
• Ruim 14.000 wetenschappelijke onderzoeken, welke werking straling 

en gezondheidsrisico’s aantonen (meer dan 3.300 peer reviewed).
• Overheid (en gelieerd): “straling is onder de norm” + “niet 

aangetoond dat straling schadelijk is”  (= Standaard Overheids
Mantra).

• → er is hooguit geen consensus tussen “wetenschappers”, maar er is 
bewijs te over! Altijd wel 1, die het anders ziet….. 

• Nederland loopt ver achter: elders zijn al voorzorgsmaatregelen en 
erkenning 

• Nederlandse Overheid blijft - vooralsnog - echter volharden: 
Digitaliseringsbeleid (onderdeel gezondheid), “aanpassing” norm, 
“afstemming” uitrol 5G, “beantwoording” vragen leden Tweede 
Kamer

• Overheid geeft onjuiste en onvolledige informatie



Wereldwijde EMV database Technische Universiteit Aken (D)

30.278 
publicaties……..



De top 800 onderzoeken per gezondheidsklacht



Wat is er - nu al - aan de hand? (3)
• Steeds meer gemeentes maken beleid! Ook inzake 5G.

→ presentaties Anouk de Bont, Raadsvergadering Zaanstad, Emmeloord

• Tweede Kamer wordt actiever en blijft vragen stellen! Hulde Von Martels.

• Ook in buitenland steeds meer “de beerput” open: USA-senaat, Brussel, 
EU-parlement, Frankrijk, Italië, Florence, etc.

• Er is geen pre-market testing 5G gezondheidsrisico’s! Proefdieren?!

• Sterke lobby telecom, “democratische” besluitvorming buiten spel

• “Centrale wet” probeert lokale invloed te blokkeren (bijv. plaatsing 
zendmast) 

• Steeds meer bekendheid en zorg bij het grote publiek en professionals: → 
acties, publicaties, meer aandacht media



Wat is er - nu al - aan de hand? (4)
• Zijn die zogenaamde voordelen 5G er wel? Realistisch? 

→ zelfrijdende auto (geen 98 % dekking, Hoencamp, botsing kind of muur)

→ opereren op afstand in ambulance (tsja..)

→ werkgelegenheid……

→ cashen Overheid + “levensnoodzaak” (winst) Telecom…….

→ hacken, eigendom data, privacy, eigen regie, energieslurpers

→ invloed op mens, natuur en dier 

- gedrag mens: zelfs Hoencamp + Laurentien!

- digitale dementie: Manfred Spitzer

→ wie is aansprakelijk voor het gezondheidsrisico?!

→ eerst maar eens (goed) onderzoeken + moratorium.



Allerlei initiatieven!

(en weer allerlei initiatieven, maar nu op grotere schaal)



Ervaringen van stralingsgevoeligen:
• Zie voor ervaringsverhalen: https://www.stopumts.nl/doc.php/Verhalen

• Ria Luttikhold-Lurvink schreef het boekje “Help! De kerktoren geeft straling” 
(2010)

(https://sosstraling.nl/boeken-en-artikelen/) 

Zij schreef inmiddels (2017) deel 2, te lezen op haar website: 
http://stralingsleed.nl/manuscript/
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• Talloze (TV-)films en artikelen, bijv. over Henk Wever, 

Freek van den Hengel e.v.a.  (o.a. https://sosstraling.nl/onderzoeken-2/)

•  Elektrostress & Gezondheid,

door Prof. Dr. Ir. M. Haas/H. Wever MSc. (2011)

• Elektrostress Handboek door Hugo Schooneveld (2014)
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Medio 2016 film “S.O.S., Stop Overdosis straling!”

(https://www.youtube.com/watch?v=x0lIk7kdUQw) 

opgenomen en samen met nieuwe website 
www.StopOverdosisStraling.nu eind 2016 gelanceerd.

Doelen website:

• Informeren over risico’s straling, ook wat je er zélf aan kunt doen

• Oproepen tot actie, w.o. verminderen overdosis straling

• Iedereen (weer) gezond
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• “Bekende Nederlanders”, die niet over hun EHS in de publiciteit willen 
komen 

• September 2017 verscheen boekje “De draadloze kooi. Ziek van 
elektrosmog” van Chantal Halmans, waarin zij de ervaringen 

van 10 stralingsgevoeligen weergeeft.

• Peter en Alice Lentjes in artikel De Stentor 16 november 2017 
(https://www.destentor.nl/berkelland/elke-zendmast-beperkt-leven-
van-alice-in-ruurlo~ae93d2b9/ en op RTL Nieuws op 20 november 
2017 (https://www.rtlnieuws.nl/editienl/laatste-videos-
editienl/maakt-wifi-ziek). 

25

https://www.destentor.nl/berkelland/elke-zendmast-beperkt-leven-van-alice-in-ruurlo~ae93d2b9/
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/laatste-videos-editienl/maakt-wifi-ziek


• Fotoseries over Stralingsgevoeligen in Algemeen Dagblad en 
gelieerde kranten (13 januari 2018) en De Volkskrant (9 februari 
2018). Zie https://verhalen.volkskrant.nl/leven-met-ehs#14833) en
https://www.ad.nl/binnenlnd/ziek-van-straling~a9f1f801/.

• Nationale Gezondheidsbeurs 2018 en 2019 te Utrecht: gezamenlijk 
deelname door 7 stralingsbewuste organisaties, zie:
www.eerlijkoverstraling.nl en voor een video-impressie 
http://eerlijkoverstraling.nl/video-eerlijk-over-straling/.

• Zilveren Camera (februari 2018) voor de fotoserie: 
http://www.zilverencamera.nl/wi…/documentair-nationaal-2017/. 
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• In maart 2018 verscheen het boek “Gezondheidsklachten 
door straling. ElektroHyperSensitiviteit, een 
milieuaandoening in opmars” door Jolanda van Dam.

• De film Ubiquity (première juni 2018) over de “alom aanwezige” 
straling en consequenties. O.a. met Anouk uit Weesp.

In NL-bioscopen en in oktober 2018 op TV (VPRO).

Zie voor de film en campagne o.a.:

https://www.turnitoff.nl/

27

https://www.turnitoff.nl/


15 oktober 2018 bij RTL Late Night



Kees Tol TROS/ “Van onze centen”, inzake 
slimme lantaarnpalen Utrechtse Heuvelrug







Nationale Gezondheidsbeurs februari 2019



→ donderdag 25 april 2019 bij VPRO “De outsiders”:
interview Wally Verboog

(NPO 3, 20:55 – 21:30, aflevering 2 “Gezondheid”)



Tim den Besten De Outsiders/VPRO, april 2019



Aanbieding petitie Verminder Electrosmog op 25 
juni 2019 aan vaste Tweede Kamercommissie EZK



Petitie al ondertekend? Kan nog!



Aanbieding petitie op 25 juni 2019 aan vaste Tweede 
Kamercommissie EZK

Als laatste spreker (RV) kort de belangrijkste punten uit de petitie:

- Hanteer het Voorzorgsprincipe

- Geen toestemming nu voor uitrol 5G

- Verlaag de straling waar mogelijk en handhaaf stralingsarme 
gebieden

- Geef een adequate en eerlijke voorlichting aan burgers en 
artsen



Buiten eerst demonstratie



Op 4 juli 2019 weer demonstratie bij
Plenair debat uitrol 5G in Tweede Kamer 



3 moties en 7 goede sprekers met goede vragen.



Internetconsultatie…….



Bijzondere reacties…………………………..

Van de 1.167 reacties (nog nooit zoveel)

kwamen er

25 zeer kritische reacties van gemeentes (nog nooit 
vertoond) over gezondheid, autonomie, kosten, 
noodzaak.
(w.o. Maastricht, Breda, Amsterdam,Den Bosch).



Landelijke Demonstratie STOP 5G 
op 9 september 2019 in Den Haag



Paniek in de tent……..



20 november 2019 demonstratie in Eindhoven



Wij mochten er niet spreken,
VNG, Ministeries, Telecom, Kennisplatform EMV wel…



Bij entrees “Congres 
Impact van 5G op NL” !

Iedere bezoeker werd 
welkom geheten.





Noordwest Ziekenhuis Alkmaar





Acties naar gemeentes…….

• 18.12.2019 Informatiemap 5G en Gezondheid voor gemeenten

Bunnik, Utrecht, Nijkerk, 
Zeist, Zaandam, 
Amsterdam, Maastricht, 
etc

https://stralingsbewust.info/2019/12/22/informatiemap-5g-en-gezondheid-voor-gemeenten/


5G: alles connected…….



Over 5G
• Marketingkreet

• Smart city + idee van 20 jaar oud IBM

• 3 frequenties:

- 700 megahertz (2G)

- 3,5 gigahertz (spionnen)

- 26 gigahertz

• Winstpakker voor Telecom , anders failliet of sanering of fusie

• Oplossing voor een probleem wat we niet hebben

• Apart abonnement, meerkosten voor consument!•

• Geen onderzoek inzake gezondheid 5G



Rembrandtsplein Amsterdam  5G antenne 
op bushokje



5G komt “slechts in de huid”……..

- 5G heeft 3 frequenties, waarvan 
er 2 beslist verder gaan dan de 
huid

- De huid is geen “dom laagje of 
schil”

- Afweersystemen, zweetkliertjes 
als antenne, zenuwtoppen met 
direct link naar centraal 
zenuwsysteem, detectoren, 
receptoren, Langerhanscellen: 
poortwachtersfunctie!

(→www.hugoschooneveld.nl, weblogs!)



(Bron: Dr. Hugo Schooneveld)



(Bron: Dr. Hugo Schooneveld)



De organisaties van “Wij van WC-eend”
(geen grapje)
• ICNIRP (voorzitter Eric van Rongen)

• Gezondheidsraad Commissie EMV (secretaris Eric van Rongen!, Van 
Strien/GGD, voorzitter Kromhout/UU, RIVM, uni’s

• Ministeries EZK, VWS, BZK

• Agentschap Telecom, Antennebureau (allemaal min EZK)

• RIVM (Gz, KEMV!)

• GGD / GHOR NL (Gz, KEMV!)

• Kennisplatform EMV (&G): RIVM, GGD, TNO, Agentschap Telecom, 
ZonMw + ministeries, GGD…….en ook Stichting EHS en CPLD Vereniging 
(worden niet gehoord).

• gemeentes, provincies, Vereniging Nederlandse Gemeentes VNG



Wat kunt U doen?
(persoon, organisatie, gemeente, etc.)
• Verdiep je in de materie

• Wees terughoudend (wet van Cruyff: ieder voordeel heb …)

• Hanteer “Voorzorgsprincipe”

• Behoud “eigen regie”

• Benut mogelijkheden Omgevingswet en Wet Publieke Gezondheid

→ veilige afstand zendmasten t.o.v. basisscholen en 
kinderdagverblijven + opnemen voorzorgsprincipe in 
omgevingsvisie + art. 2.1 lid 4 Omgevingswet: mogelijkheden 
voor gemeente voor strengere normen i.v.m. gezondheid! Etc. 

(Martine Vriens)



Wat kunt U doen? (2)

• Informeer en activeer politieke partijen 

• en bestuur gemeente (college B&W, gemeenteraad), provincie, land

• Geef juiste informatie aan bevolking, scholen, werkgevers, artsen: 
over risico’s en preventie

• Zorg voor een goede registratie van gezondheidsklachten, stuur ook 
aan op landelijk meldpunt

• Benut invloed bij Vereniging Nederlandse Gemeentes VNG en 
commissie 5G: ook een G van Gezondheid!

• Regel aansprakelijkheid gezondheidsschade + hulp EHS’ers



Wat kunt U doen? (3)

• Steun lopende acties, zoals petities

• Denk niet: “het valt wel mee”….





                                 
 

 

Persbericht,  januari 2019 

 

Informatiebijeenkomst over 5G  
 

Op donderdag 23 januari organiseren de politieke partijen SDIJ, PvdA en VVD samen met Rob 

Verboog (voorzitter CLPD, Chronische Polymorfe Licht Dermatose) een informatieavond over 5G 

voor politici en inwoners. Reden is dat gemeenten zich aan het voorbereiden zijn op de aanleg van 

5G, ook IJsselstein. Een aantal IJsselsteiners hebben hierover hun zorgen geuit aan raadsleden en 

college. Tijdens de informatieavond spreken gastsprekers over de fabels en feiten van 5G. 

 

In 2020 moet het nieuwe 5G-netwerk in gebruik worden genomen. Het 5G-netwerk heeft een hoge 

capaciteit, maar kan over een kortere afstand zenden. Dat betekent dat er voor een landelijke 

dekking dus meer antennes nodig zijn. Gemeenten krijgen de plicht om mee te werken aan de 

aanleg van antenne-installaties voor supersnel internet. Er worden op verschillende plaatsen in 

Nederland testen uitgevoerd. IJsselstein is zich ook aan het voorbereiden voor de uitrol van 5G. 

 

Is 5G schadelijk voor de gezondheid?  



Laatste stand

Kort geding Milieudefensie

Kort geding stichting stop5Gnl.nl

Tweede Kamer vroeg advies aan Gezondheidsraad

Demonstratie Amsterdam 25.01.2020





Dank voor Uw aandacht!

Vragen?

→ Steun de acties, ook financieel

→ Informeer jezelf en anderen (+ bestuur en politiek)

→ Neem folders mee, of download ze (i.v.m. mailen ook)

→ Neem (voorzorgs-)maatregelen

→ word weer of blijf gezond!
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