
Biologische effecten van 5G straling
“Stralen doen we liever zelf”

Doorn 19-2-2018

Hugo Schooneveld, Bioloog
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Overleven in een ‘soep’ van zwakke
elektromagnetische velden (‘straling’)
Korte-termijn effecten (elektrostress, EHS) bij 1,5-3% burgers

• Verstoord slaap/waakritme

• Concentratie- en geheugenproblemen

• Hoofdpijn

• Oorsuizingen

• Verwardheid, agressiviteit, depressie etc

• Hart/vaatproblemen

• Diabetes type-2

Lange-termijn effecten:

• Bij veel mobiel bellen: hersentumoren bij 
7-20 pers./100.000 inwoners/jaar



Sensorstad met ‘slimme’ lantaarnpalen
Accumulatie van stralingsbronnen en – effecten
Bron: http://www.stadszaken.nl/smart/technologie/1271/regels-nodig-voor-smart-city/



Toepassing 5G –
Full body scanner op luchthavens
Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Full_body_scanner



Toepassing: Verjagen van mensen (‘Crowd control’)
‘Active denial systems’

Bron: https://www.youtube.com/watch?v=dmuyLIrSjxI

Video van US ministerie van defensie

***VIDEO 3:11 min **********

Vehicle-mounted active denial system
• Voertuig met 5G antenne

• Bediening

• Effect op huid

• Afschrikkend effect

• Bruikbaar????

Vehicle-Mounted Active Denial System (V-MADS) - YouTube (480p).mp4


Toepassing 5G: Smart street lighting poles
- Los Angeles
Bron: http://applications.nam.lighting.philips.com/blog/index.php/2015/11/05/los-angeles-worlds-first-city-to-deploy-philips-smartpole
street-lighting-with-fully-built-in-4g-lte-wireless-technology-from-ericsson/

http://applications.nam.lighting.philips.com/blog/index.php/2015/11/05/los-angeles-worlds-first-city-to-deploy-philips-smartpole-street-lighting-with-fully-built-in-4g-lte-wireless-technology-from-ericsson/


Toepassing: mobiele communicatie
Frequentie (downlink) 30 GHz of hoger (provider-afhankelijk?)
Golflengte ca. 8,6 mm -> geringe reikwijdte: 100 m
Geringe penetratiediepte
- Kleding beschermt niet (zie: ‘airport bodyscanners’)
- Huid doordringing ca 1 mm of meer ….?
- “Massive MEMO’ en ‘Phased array’: op de persoon gerichte stralenbundel
- Rol in IoT en snelle technische toepassingen

Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Phased_array Bron: https://5g.co.uk/guides/what-is-massive-mimo-technology/

https://en.wikipedia.org/wiki/Phased_array
https://5g.co.uk/guides/what-is-massive-mimo-technology/


5G effecten aangetoond in onderzoeken, 
voornamelijk met dieren

• Pijnsensatie in bestraalde huid, blaren
• Roodkleuring huid
• Beschadiging cornea van oog
• Beschadiging membraan leukocyten  
• Beïnvloeding zenuw-spier functies
• Aansturing oververhitte zweetkliertjes ontregeld
• Bevordering celproliferatie door DNA (kankervorming)
• Dissociatie van dubbelstrengs DNA -> genexpressie
• Activering van stress-eiwitten bij celschade
• Verstoring eiwit-receptorbinding
• Bevordering van bacteriënresistentie tegen antibiotica



Bezorgdheid: Hoe zit het met de gezondheid?
Model van een opengesneden stukje 

menselijke huid
bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Menselijke_huid 



Penetratie van lichaam door 5G golven

Straling van 30 GHz heeft golflengte van 10 mm (‘mm-
straling’)
Golven dringen de huid binnen voor ca. 1/2 mm; hogere 
frequenties dringen nog minder diep binnen

Stralingsenergie wordt afgegeven door opwekking van 
moleculaire resonanties in celorganellen en -moleculen

Speculatie: Door ‘phased-array’ techniek vormen velden 
vlakke golffronten, met aan de randen golfinteracties die nog 
hogere frequenties genereren. Die veroorzaken moleculaire 
effecten: Brillouin-precursors. Deze effecten planten zich 
voort, veel dieper het weefsel in. Effecten op diepte!



Moratoria: Behoudzaam omgaan met 
radiofrequente straling


