VOORLICHTING & ADVIES RF-EMV OFWEL ZENDERSTRALING
Er is een aantal actieve deskundigen op het gebied van RF-EMV (radiofrequente straling/elektromagnetische velden)
ofwel zenderstraling die voorlichting geven of hebben gegeven. Hiermee is niets gezegd over huidige beschikbaarheid,
bereidheid, tijd, voorwaarden, actuele activiteit.
Als eersten een aantal vooral maatschappelijk gerichte mensen:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

Myrte Amons, docent.
Stralingsbewust Zeist (facebook.com/groups/1095260147541546, stralingsbewustzeist<at>gmail.com).
Zie o.a. documentaire van Pleun Wijgman & Victor Bray, Generation 5: Too Soon to Quit (2021): burgerinitiatief
te Zeist voert actie voor meer stralingsbewustheid en meldpunt bij gemeente.
Rob Verboog, organisatieadviseur.
SOS Straling (SOSSTRALING.NL, 1.verboog<at>wxs.nl of info<at>sosstraling.nl) en Eerlijk over straling
(EERLIJKOVERSTRALING.NL, info<at>eerlijkoverstraling.nl).
Diverse presentaties op internet o.a. video van Wally & Rob Verboog, SOS, Stop Overdosis Straling (2016):
alledaags leven in tijden van straling.
Sylvia Slegers, therapeut.
Actiegroep 5G: 't Gooi zegt NEE! (ACTIEGROEP5GHETGOOIZEGTNEE.MAAKUM.NL,
actiegroep5ghetgooizegtnee<at>gmail.com).
Enkele presentaties op internet.
Jan van Gils, docent natuurkunde, filosofie.
Initiatiefnemer 5G-rechtszaak tegen de staat. Auteur twee boeken: Elektrosmog (2016) en 5G: Zegen of vloek?
(2020): prima inleidingen over 'zenderstraling'.
Burgerbelang 5G Rotterdam (5gburgerbelang<at>gmail.com, facebook.com/Burgerbelang-5G-Rotterdam102648151369076) en Stop 5G NL (STOP5GNL.NL, jvgils<at>gmail.com).
Enkele presentaties op internet.
Jan-Rutger Schrader, ingenieur elektrotechniek, meetspecialist.
JRS Electro Health (JRSECO.COM, info<at>jrseco.com).
Diverse expert-presentaties, zie site.
Elze van Hamelen, consultant.
Van Hamelen Sustainable Solutions (VANHAMELEN.EU, info<at>vanhamelen.eu).
Verschijnt in enkele presentaties. Eigen presentatie 5G: Gevolgen voor gezondheid, surveillance, privacy en milieu
(2021): glasheldere uiteenzetting over wat 5G behelst en wat we aan het doen zijn.
Carolien Schooneveld, advies.
Schooneveld Advies (SCHOONEVELDADVIES.NL, carolien<at>schooneveldadvies.nl).
Auteur van brochure Elektrostress: Wat is het en wat doe je eraan? (2019), vrij via site. Meerdere video's, o.a.
Interview met huisarts Liesbeth Adriaansens (2020): gesprek over elektrohypersensitiviteit (EHS) en
zelfbescherming met initiatiefnemer 5G-manifest Nederlandse artsen.
Ruud Sikking, meetspecialist.
Emv Ninja, EMV.NINJA, emv.ninja<at>ziggo.nl.
Auteur van uitvoerige brochure Informatie over elektromagnetisme en gezondheid, zie website.
Drie leden van Let's Talk About Tech (LETSTALKABOUTTECH.NL, info<at>letstalkabouttech.nl):
Anouk de Bont.
Martine Vriens, juridisch advies RF-EMV (MARTINEVRIENS.COM, info<at>martinevriens.com).
Vera Verhagen, auteur van brochure Hoogfrequente straling: bepaald geen helende energie – De schaduwzijde
van draadloze communicatie (2017), vrij op internet. Ook politiek actief (Trots op Nederland).

Plus:
10.

PLATFORM GEMEENTEN DRAADLOZE CONNECTIVITEIT (PLATFORMGDC.MAAKUM.NL,
Pl.Gemeenten.Draadl.Connect<at>gmail.com).
Enkele presentaties op internet.

Dan een viertal meer wetenschappelijk gerichte personen:
11.

12.

Rob van der Boom, voorzitter.
Stichting EHS (STICHTINGEHS.NL, info<at>stichtingehs.nl) en Eerlijk over straling (EERLIJKOVERSTRALING.NL,
info<at>eerlijkoverstraling.nl).
Meerdere presentaties op internet.
Leendert Vriens, oud-wetenschappelijk medewerker Philips.
Stop UMTS (STOPUMTS.NL, infostopumts<at>gmail.com of l.e.vriens<at>jole.nl).
Enkele presentaties op internet.

13.

14.

Hugo Schooneveld, neurobioloog.
Schrijver van blogs over RF-EMV (HUGOSCHOONEVELD.NL, info<at>hugoschooneveld.nl), auteur van Elektrostress
Handboek: Leren omgaan met ziekmakende elektromagnetische velden (2014): het onbetwiste handboek voor
elektrogevoeligen.
Meerdere presentaties en video's op internet.
Hans Kromhout, hoogleraar Arbeidshygiëne/Diergeneeskunde, lid Gezondheidsraad (h.kromhout<at>uu.nl).
Verschijnt in enkele documentaires, nieuwsprogramma's.

Bereidheid of beschikbaarheid van de volgende personen is niet bekend:
15.

16.
17.
18.
19.

Michiel Haas, bouwbioloog.
Auteur van Elektrostress & gezondheid: Invloed van elektriciteit en zenders (1993/2011): het eerste behulpzame
standaardboek in Nederland (z. ELEKTROSTRESS-GEZONDHEID.NL). (MICHIELHAAS.NL, michiel.haas<at>nibex.green.)
Verschijnt in een enkele presentatie en documentaire.
Silvia Belgraver, voormalig webbeheerder.
Burgercollectief StralingsBewust (STRALINGSBEWUST.INFO, silvia<at>belgraver.org).
Diverse eigen artikelen op de site.
Marloes van Mensvoort, consultant.
Van Mensvoort Consult (VANMENSVOORTCONSULT.NL, marloes<at>vanmensvoortconsult.nl).
Verminder Electrosmog (VERMINDER-ELECTROSMOG.NL, actie<at>verminder-electrosmog.nl).
Vincent de Vries, Marnix Lamers.
Dialooggroep Stralingsbewust Utrechtse Heuvelrug (stralingsbewustutr.heuvelrug<at>gmail.com,
facebook.com/groups/ 161821144585431).
Odette de Neeling, woordvoerder.
Werkgroep Denk Mee over 5G Hollands Kroon (denkmeeover5g<at>gmail.com,
odette.deneeling<at>quicknet.nl).

Verder nog:
20.
21.

In het boek Straling van alle kanten bekeken (Henk Kieft, Sander Funneman, 2020) staan diverse actieve
deskundigen.
In de politiek zijn ook meerdere personen actief, o.a.:
● gemeentelijk
Ruud Lammers, gemeenteraadslid Onafhankelijk Papendrecht (OP) (ONAFHANKELIJKPAPENDRECHT.NL,
info<at>onafhankelijkpapendrecht.nl).
Carlo Fiscalini, raadslid/fractievoorzitter Nieuw Democratisch Zeist (NDZ).
Louis van der Kallen, raadslid/fractievoorzitter Bergse Sociaal Democraten (BSD), Bergen op Zoom.
Lucas Middelhoff, oud-raadslid PvdA-GroenLinks, Vught.
Karst Schuring, raadslid PvdA, Zeist.
Obe Bootsma, ondersteuner Senioren Partij, Alkmaar.
Gijs Schuurman, raadslid/fractievoorzitter 50Plus, Hardenberg.
● landelijk
Lammert van Raan en Leonie Gerritsen van de Partij voor de Dieren: enkele video's.
Vera Verhagen, Trots op Nederland, lid Let's Talk About Tech.
● zie verder o.a. politieke nieuwsberichten op STRALINGSBEWUST.INFO, bv. 9 maart 2021

Ten slotte een lijst met adviseurs/bouwbiologen/meetdeskundigen van wie er sommige ook voorlichting en/of
presentaties geven.
Bennebroek: woonbiologie.nl
Bilthoven: shieldtech.nl
Breda: bureaustralingmeten.nl
Den Haag: emfhealth.nl
Doesburg: emstraling.nl
Drachtstercompagnie: bouwbiologischadvies.nl
Driebergen: schooneveldadvies.nl (EHS)
Etten-Leur: woonbiologie.eu
's-Hertogenbosch: emv.ninja
Heukelum: lessestress.nl
Hilversum: dewoonbioloog.nl
Leidschendam: jrseco.com

Lisse: vemes.nl (vereniging)
Lisse: debouwbioloog.nl
Muntendam: aa-woonbiologie.nl
Nieuw-Loosdrecht: stopstraling.nl
Renkum: elektrotechniekbosman.nl
Roosendaal: oikodome.nl
Utrecht: emvmeting.nu
Witharen: nidisadvies.nl
Woerden: ceesvandoorn.com (auto's)
Zutphen: stralingsvrijwonen.nl
Zwolle: bouwbiologie-zwolle.nl
Noorwegen: electrosense.nl (ook NL)

