
PE651.410v01-00

Vraag met voorrang met verzoek om schriftelijk antwoord P-002498/2020
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Michèle Rivasi (Verts/ALE), Klaus Buchner (Verts/ALE), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Anja Hazekamp 
(GUE/NGL), Eleonora Evi (NI), Piernicola Pedicini (NI), Ivo Hristov (S&D)

Betreft: 5G, virussen en het immunosuppressieve effect van langdurige blootstelling aan 
elektromagnetische radiogolven

Het is wetenschappelijk bewezen dat bestraling van korte duur met radiogolven het immuunsysteem 
versterkt, maar dat bestraling van lange duur het omgekeerde effect heeft. Dit is geen 
tegenstrijdigheid. Het mechanisme van dit effect is heel duidelijk en is in talrijke studies onderzocht 1 : 
radiogolven openen de calciumkanalen in celmembranen en vergroten de concentratie van vrije 
radicalen.

Door de opening van deze calciumkanalen ontstaat een omgeving waarin virussen zich uitermate 
goed kunnen ontwikkelen. Sommige virussen openen zelf calciumkanalen om zich te kunnen 
vermenigvuldigen. Dit is onder meer vastgesteld bij het porciene deltacoronavirus 2 .

De verspreiding van virale infecties wordt waarschijnlijk versneld door straling afkomstig van 
radiogolven. Net als andere bevorderende factoren zoals luchtvervuiling en tabaksgebruik moet deze 
factor bij de analyse van de huidige pandemie in aanmerking worden genomen.

1. Heeft de Commissie zich gebogen over het immunosuppressieve effect van langdurige 
blootstelling aan elektromagnetische radiogolven voordat zij de invoering van 5G-systemen en 
soortgelijke technieken die het stralingsniveau aanzienlijk verhogen, aanmoedigde?

2. Heeft zij er rekening mee gehouden dat virussen zich mogelijk beter kunnen vermenigvuldigen in 
een omgeving die is blootgesteld aan elektromagnetische radiogolven?

3. Welke adviesraad verstrekt de Commissie de nodige feiten over de impact van 
elektromagnetische straling op de gezondheid?
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