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PERSBERICHT 

Tijdens de covid19-pandemie moet elektromagnetische 
vervuiling worden verminderd, en in geen geval toenemen 

5 april 2020

De maatregelen die door de federale overheid getroffen worden om de covid19-
pandemie te bestrijden moeten vanzelfsprekend door ieder van ons strikt worden 
nageleefd: lockdown, social distancing, hygiëne. 

Wel is opmerkelijk dat er geen enkele aanbeveling is gedaan met het doel ons 
immuunsysteem te versterken, met name door veel verse producten te consumeren 
en nuttige voedingssupplementen te slikken.  

Het is ook niet voldoende dat we ons verheugen om de huidige, tijdelijke afname 
van de luchtvervuiling. Het is belangrijk dat we werken aan een duurzame afname 
en meer in het algemeen dat we ervoor zorgen dat alle schadelijke invloeden die 
ons immuunsysteem verzwakken beperkt worden. Hierbij moet zeker gelet worden 
op de blootstelling aan elektromagnetische straling, die sinds de massale 
ontwikkeling van draadloze technologieën het merendeel van de bevolking van alle 
geïndustrialiseerde landen treft. Uit de wetenschappelijke literatuur komt namelijk 
naar voren dat permanente blootstelling aan straling, van de heel lage frequenties 
tot aan magnetrongolven, het immuunsysteem verzwakt, met name door een 
vermindering van het aantal lymfocyten (1). 

Met het oog hierop moet de huidige plannen om de 5G-technologie massaal uit te 
rollen koste wat het kost een halt worden toegeroepen. Deze technologie zal de 
blootstelling aan elektromagnetische straling sterk vergroten, met name doordat ze 
gebruikmaakt van millimeter-golven waarvoor een veel groter aantal antennes 
vereist is. We beschikken over weinig wetenschappelijke informatie in het Engels 
hierover. Wel zijn veel wetenschappelijke publicaties in het Russisch en Oekraïens 
verschenen over de invloed op de gezondheid van hoogfrequente straling in het 
millimetergolfbereik bij niet-thermische stralingsniveaus. Deze laten met name een 
aanzienlijke verzwakking van het immuunsysteem zien (2).  

De hypothese dat 5G-straling een aanzienlijke invloed uitoefent op de snelheid 
waarmee de huidige covid19-pandemie zich verspreidt, wordt door verscheidene 
specialisten in bio-elektromagnetisme plausibel geacht. 

Laten we niet vergeten dat de Chinese stad Wuhan, het epicentrum van de covid19-
pandemie, een van de eerste “intelligente” steden is waar 5G is uitgerold en dat hier 
de eerste 5G-snelweg is, waar zelfrijdende auto’s getest moeten worden. 

In Wuhan zijn in 2019 ongeveer 10.000 5G-antennes geplaatst en geactiveerd, 
waarvan 80 % in de loop van de laatste drie maanden van het jaar. De epidemie is 
aan het begin van die drie maanden voor het eerst vastgesteld, en ernstig verergerd 
in december. Men kan stellen dat deze gegevens zuiver op toevalligheid berusten 
(3), maar het kan ook een aanleiding zijn om te denken dat gepulseerde 
blootstelling aan de 5G-velden de replicatie en de verspreiding van het virus 
gestimuleerd heeft, zoals gesuggereerd door Martin Pall (4), maar ook door 
Jacques Lintermans en André Vander Vorst (zie noot 1). 

Wij zijn van mening dat hier de voorzorgsbenadering moet gelden, en dat nu meer 
dan ooit tot een moratorium op 5G moet worden besloten, gericht op beperking van 
de intensiteit van elektromagnetische velden, aangezien nieuwe pandemieën niet 
uitgesloten zijn en lockdowns en het stilleggen van het economische en sociale 
leven geen duurzame of aanvaardbare oplossingen zijn.  

Hoe dan ook is het bijzonder ongewenst om in de huidige context te proberen de 
uitrol van 5G-netwerken te versnellen, zoals het BIPT doet met zijn voorstel voor de 
voorlopige toewijzing van nieuwe frequentiebanden aan vijf providers. 

Wij roepen alle burgers op om dit aan het BIPT te schrijven als antwoord op de 
peiling die het instituut over dit onderwerp gelanceerd heeft: op onze website vindt 
u een voorbeeldbrief en meer informatie over de te volgen procedure. 
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