
Lezing 28 augustus 2021
Uitnodiging lezing en lotgenotencontact

Graag nodigen wij u uit voor een interessante lezing op zaterdag 28 augustus 
door dr. Leendert Vriens: “Licht, Straling, Elektromagne sche Velden & 
Gezondheid”.
Dr. Vriens is natuurkundige, voormalig Philips Research Fellow en webmaster 
van www.stopumts.nl. Aansluitend is er jd voor lotgenotencontact.
De bijeenkomst wordt georganiseerd door de CPLD Vereniging in 
samenwerking met Werkgroep Straling Bewust Goeree-Overflakkee. 
De lezing/bijeenkomst zal gehouden worden bij:
Fam. van der Velde
Nieuwlandsedijk 3, 3245 LB Sommelsdijk (Goeree Overflakkee)
Parkeren: gra s op eigen terrein.

De toegang is gra s.

Iedereen is van harte welkom, men hoe  geen lid te zijn van de CPLD om bij 
deze lezing aanwezig te kunnen zijn.

Het programma ziet er als volgt uit:
• Vanaf 10.00 uur verwelkomen wij u met koffie en thee
• 10.30 – 12.00 uur Lezing Leendert Vriens
• 12.00 – 12.30 uur Vragenronde n.a.v. de lezing
• 12.30 – 13.30 uur Lunch met biologische- en streekproducten
• 13.30 – 15.00 uur Gelegenheid voor kennismaking en uitwisseling van 
ervaringen e.d.

Een overzicht van de inhoud van de lezing:
Licht, niet-zichtbare elektromagne sche straling en elektromagne sche velden 
(EMV) kunnen allen gezondheidsproblemen veroorzaken. Na een overzicht - 
vanaf Röntgenstraling, via UV, zichtbaar licht en IR tot sta sche EMV - gaat dr. 
Vriens speciaal in op de gezondheidseffecten van radiofrequente (RF) EMV van 
draadloze communica e en laagfrequente EMV van het elektriciteitsnet.

Door de steeds toenemende RF EMV belas ng, door het gebruik van 
smartphones en WiFi en de introduc e van 4G en nu 5G, krijgen steeds meer 
mensen lichamelijke klachten. Zij ervaren dat hun klachten verminderen of 



verdwijnen indien zij in een stralingsarme omgeving verblijven, terwijl bij 
medische onderzoeken, waarin EMV als oorzaak niet meegenomen worden, 
niets gevonden wordt. Een stralingsarme omgeving is echter in ons land steeds 
moeilijker te vinden, met als gevolg erns ge problemen en soms onoplosbare 
werk- en woonsitua es.
Mensen die lijden aan andere intoleran es en/of ziektes, zoals Lyme, ME/CVS 
(chronisch vermoeidheidsyndroom) en MCS (meervoudige chemische 
overgevoeligheid) zijn vaak extra gevoelig voor EMV. Met de recente 
introduc e van 5G is een toename van het aantal en de ernst van de klachten 
te verwachten.

In de lezing wordt speciaal ingegaan op:
• resultaten van wetenschappelijk onderzoek, biologische effecten i.h.b.,
• karakteris eke klachten, c.q. gezondheidseffecten,
• toegestane en wenselijke stralingsbelas ngen,
• ons overheidsbeleid en dat in andere landen, en
• aanbevelingen betreffende plaatsing van zendmasten en mogelijkheden om 
zelf je stralingsbelas ng te verminderen.

Aanvullende informa e over de loca e in Sommelsdijk
In verband met de Coronamaatregelen en het streven om toch zoveel mogelijk 
mensen de mogelijkheid te geven deze lezing bij te wonen wordt de lezing in 
een hal gehouden die doorgaans gebruikt wordt voor caravanstalling. De hal is 
goed geïsoleerd, maar er is geen verwarming aanwezig. Wij adviseren wij u hier
rekening mee te houden. De hal is bij uitstek geschikt voor onze CPLD leden 
vanwege het beperkte licht in de hal en is uiteraard zeer stralingsarm.

Aanmelden:
• Telefonisch bij Klaas van der Velde (0187-485058)
• Per mail aan info@akkerlust.nl

Prak sche verzoeken bij uw aanwezigheid zijn verder:
• Zet draadloze apparatuur buiten al uit en deponeer deze (in aanwezige plas c
zak met naams cker) in de melkbus bij de ingang van de hal.
• Graag deze dag geen sterk geurende verzorgingsproducten te gebruiken 
omdat deze voor sommige deelnemers tot gezondheidsproblemen kunnen 
leiden. We rekenen op uw begrip hiervoor.


