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Onlangs heeft het medische instituut (AMA) een schandelijke positieverklaring uitgebracht ten opzichte van het geluid 
dat een windmolenpark produceert en gezondheid.  
Dit is dr. Sarah Laurie's scherpe reactie. 
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Geachte dr. Hambleton en Professor Dobb, 
 
Binnenkort zal ik hierover een formele brief sturen aan de leden van AMA Federale Raad, maar ik wilde uw aandacht 
vestigen op het feit dat het vandaag Wereld Slaapdag is en dat de rechten van kinderen op een goede nachtrust worden 
ingetrokken doordat de staat en de federale autoriteiten falen in het goed reguleren van omgevingslawaai ( inclusief 
geluidsoverlast van een windturbine) en ervoor te zorgen dat de bekende schade van infrageluid en laagfrequent geluid 
van windturbines wordt voorkomen door het aannemen van veilige geluidsoverlast richtlijnen en hen actief te handhaven. 
Met de gisteren vrijgegeven positieverklaring van de AMA hebben ze juist misbruik van de meest kwetsbare leden van 
onze gemeenschappen onderschreven, welke misleidend is, onwetend en gevaarlijk slecht geïnformeerd. Uw verklaring 
is terug te vinden, voor het geval dit niet bij u bekend is op: https://ama.com.au/position-statement/wind-farms-and-
health-2014. 
Omgeving gerelateerde slaapstoornis is een erkend klinische slaaptoestand en het is het grootste probleem gemeld door 
de buren van een windturbine inclusief de gastheren van windturbines en hun families. 
Definitief onderzoek werd in de jaren 1980 uitgevoerd doordat de Amerikaanse overheid SERI en NASA’s 
onderzoeksproject onder leiding van dr. Neil Kelley financierde, dat een direct verband aantoonde tussen de oorzaak van 
symptomen en de geluidsproducerende windturbine inclusief herhaalde slaapverstoringen, impulsief infrageluid en laag 
frequent geluid. De reactie van de windindustrie op dit baanbrekend onderzoek was om het ontwerp van de turbines te 
wijzigen door de vorming van deze frequenties te verminderen en ervoor te zorgen dat de frequenties niet gemeten zijn 
door een regelgevende instantie. Zie voor meer informatie onze expliciete waarschuwing op: 
http://waubrafoundation.org.au/2013/explicit-warning-notice/. 
Met andere woorden de wereldwijde windindustrie wist al jarenlang dat door windturbines opgewekte infrageluid en lage 
frequentie geluid ziektesymptomen kunnen veroorzaken die ze zelf als "hinder " omschreven, doch die slaapverstoring 
en een reeks andere symptomen die door artsen steeds toeschrijven als " windturbine syndroom ". De windindustrie was 
goed bekend met het onderzoek van Kelley en ze begroeven het voor bijna dertig jaar. 
Lees zorgvuldig ons persbericht over Wereld Slaapdag samen met het materiaal op de onderstaande link, vooral de 
opmerkingen van 6-jarige Sophie Hartke.	  
http://waubrafoundation.org.au/2014/world-sleep-day-time-stop-abuse-children-from-environmental-noise-pollution-2/. Ik 
weet dat deze informatie en onze vrijlating vandaag rond circuleert bij de Verenigde Naties in New York en dat zelfs 
leden van de Internationale Artsen voor het Milieu bezorgd beginnen te raken over deze kwestie van kindermisbruik door 
geluidsoverlast dat Sophie Hartke's verhaal zo goed weergeeft. 
Wat uw AMA positieverklaring juist gedaan heeft, is het onderschrijven van het voortdurende misbruik van kinderen zoals 
Sophie en er zijn tal van Australische families in een identieke situatie als de Hartke's. 
Ik ben er zeker van dat dit niet u intentie was. 
De gezondheidsschade door nachtelijke omgevingsgeluidsoverlast is niet beperkt tot bewoners bij windturbine(s) - 
kinderen en gezinnen die in de buurt leven van CSG compressorenveld, gascentrales en kolenmijnen worden ook zwaar 
beschadigd. Kinderen met een handicap en aandoeningen zoals autisme zijn bijzonder kwetsbaar voor de effecten van 
laagfrequent geluid. De Waubra Stichting heeft actief campagne gevoerd voor een volledig spectrum metingen in alle 
industriële gebieden waar geluidsproblemen worden gerapporteerd - zoals u kunt terugvinden in onze 
beoordelingsrichtlijnen voor akoestische vervuiling. De eerste editie van dat document kwam uit in mei 2012 en is door 
internationale akoestici onderschreven. http://waubrafoundation.org.au/about/acoustic-pollution-assessment/. 
Het " nee, het is goed onzin " die de AMA in deze verklaring zo duidelijk ondersteunt, werd gepropageerd door personen 
met gevestigde belangen ( ideologische, politieke en / of financiële) en hun interesse geldt alleen maar voor de 
windindustrie en de geluidsoverlast van een windturbine. 
Sommige van die belangenconflicten beginnen blootgesteld te worden in het federale parlement en er zullen nog meer 
volgen. (Zie http://waubrafoundation.org.au/resources/nhmrc-ceo-prof-anderson-questioned-about-draft-review-by-
senate). 
U mag zich niet bewust zijn dat een fabrikant van het product (VESTAS) met behulp van enkele 
gezondheidadvocatenkantoren en Professor Simon Chapman de schadelijkheid van hun product blijven ontkennen 
ondanks het feit dat ze tien jaar eerder de schade openbaar toegegeven hebben (zie 
http://waubrafoundation.org.au/2014/public-statement-home-abandonment-due-environmental-noise-pollution/). Stel je 
de verontwaardiging voor toen sigarettenfabrikanten of James Hardie wereldwijde schade ontkennende campagnes 
lanceerden met betrekking tot hun producten. Beide industrieën wisten heel goed welke schade hun producten 
veroorzaken, maar bleven het jaren ontkennen en werden door "deskundigen " met inbegrip van gezondheidswerkers en 
de academici voor volksgezondheid gesteund. Hetzelfde gebeurt nu met de windindustrie. 
Als voormalig AMA staatsraad een aantal jaar geleden in Zuid-Australië, ben ik me ervan bewust dat de AMA met vele 
zaken rekening moet houden, maar ik ben enigszins verbijsterd over de onwetendheid van degenen die deze bijzondere 
verklaring schreven en stel dringend bij de AMA senior ambtsdragers voor dat de verklaring onmiddellijk verwijderd wordt 



voordat het verdere schade aan de AMA's reputatie doet en doe u eigen verschuldigd werk over deze kwestie. Het is 
een slechte reclame voor de AMA om effectief een industrie die willens en wetens schade berokkent aan mensen en 
erover liegen te ondersteunen of zieke en kwetsbare mensen het zwijgen op te leggen met enkele vaste clausules in 
overeenkomsten met de geluidvervuilers, vooral nu de NHMRC onlangs gezegd heeft dat hoge kwaliteit onderzoek nodig 
is, (onderzoek dat de Australische Senaat ook aanbevolen heeft in 2011 ). 
Om ook de recente bevindingen van de NHMRC te negeren dat "er is consequent, maar slechte kwaliteit bewijs dat de 
nabijheid van windmolenparken wordt geassocieerd met ergernis en minder consequent met slaapverstoring en 
slechtere kwaliteit van het leven” en er is behoefte aan onderzoek van hoge kwaliteit op dit gebied dan uw 
positieverklaring doet, brengt uw organisatie in internationaal diskrediet en kan gênant worden voor zowel de organisatie 
als voor u persoonlijk als dit niet dringend aangepakt wordt. 
Met betrekking tot de hypothese dat bangmakerij de oorzaak van de klachten is, zou u zich kunnen herinneren dat de 
allereerste Australische platteland arts de gezondheidsautoriteiten waarschuwde en zijn eigen onderzoek uitvoerde in 
2004 de landelijke huisarts dr. David Iser van Toora in Victoria was.  
David gaf aan dat de gerapporteerde gezondheidsproblemen voornamelijk gerelateerd zijn aan slaaptekort en 
fysiologische stress en ons eigen veldwerk onderstrepen fors zijn conclusies van tien jaar geleden. David is een 
miskende held voor het werk dat hij 10 jaar geleden heeft gedaan en is iemand waar de Australische medische professie 
erg trots op kan zijn. 
Er is geen onderzoek uitgevoerd in de huizen van diegenen die de symptomen rapporteerden om de “nee, het is goed 
onzin” te ondersteunen. Er is onderzoek waaruit blijkt dat windturbinegeluid rechtstreeks de veroorzaker is van de 
gemelde gezondheidsproblemen (in het bijzonder het Kelley onderzoek uit de jaren 1980, samen met meer recent 
onderzoek in de VS en Australië door onafhankelijke akoestici zoals Rick James, Rob Rand, Stephen Ambrose, dr. Paul 
Schomer, Professor Colin Hansen, dr. Bob Thorne, Les Huson en Steven Cooper. 
De afgelopen 3 jaar heb ik nauw samengewerkt met al deze akoestici en aan te geven dat ze geschokt zijn en walgen 
van professor Chapman’s gedrag zou een understatement zijn. Maar ze begrijpen dat hij geen medische of akoestische 
training heeft gehad. Ze zullen nog meer ontsteld zijn door de net afgegeven verklaring van de AMA, omdat ze van 
mening zijn dat “artsen beter zouden moeten weten”, inderdaad een professionele zorgplicht hebben en een langdurige 
verplichting om “geen schade te veroorzaken”. In dit geval zal de AMA’s onwetendheid over dit onderwerp veel kwaad 
doen, omdat het met veel enthousiasme door de wereldwijde windindustrie zal worden opgepikt. Onbewust wordt de 
AMA dan één van de organisaties die ze in staat stelt het misbruik voort te zetten. Als senior ambtsdragers zult u 
ongetwijfeld aansprakelijk worden gesteld. 
U bent wellicht ook geïnteresseerd om te horen dat het vervangend hoofd van de Ierse medische faculteit dr. Collete 
Bonner bij haar openbare commentaren over de bezorgdheid voor die mensen die de symptomen van “windturbine 
syndroom” ontwikkelen blijft  http://www.windturbinesyndrome.com/2014/irelands-deputy-chief-medical-officer-continues-
to-endorse-wind-turbine-syndrome-despite-big-wind-bullying/?var-cna en dat recent onderzoek gefinancierd door de 
overheid van Ontario, uitgevoerd door de onderzoeker van de Universiteit van Waterloo die bevestigd heeft dat er een 
duidelijk verband is tussen windturbines en slaapstoornissen, symptomen van vestibulaire aandoeningen waaronder 
tinnitus (diepe vibrerende en hoge piepende tonen) en duizeligheid. http://waubrafoundation.org.au/resources/paller-c-et-
al-wind-turbine-noise-sleep-quality-symptoms-inner-ear-problems/. 
Amerikaanse senioren akoestici (zelfs degenen die werken met en voor de windontwikkelaars) zijn tot dezelfde conclusie 
gekomen dat door windturbine opgewekte infrageluid en lage frequenties van invloed zijn op het evenwichtsorgaan 
(http://waubrafoundation.org.au/resources/schomer-et-al-wind-turbine-noise-cpmference-denver-august-2012/) en 
neurofysioloog prof. Alec Salt’s werk ondersteunt dat en legt uit hoe het slakkenhuis functioneert wanneer het 
gestimuleerd wordt door infrageluid in een rustige achtergrondgeluidomgeving. (Bekijk 
http://waubrafoundation.org.au/recourses/prof-alex-salt-expresses-deepest-disappoint-victorian-dept-health-report/). 
Deze informatie en nog veel meer is beschikbaar op onze website en ik verzoek u dringend om deze te raadplegen en 
uzelf goed te informeren over dit groeiende en volledig te voorkomen probleem voor de volksgezondheid als gevolg van 
geluidsvervuiling door infrageluid en lage frequenties. 
Als alternatief kunt u bellen of mailen met de gepensioneerde Professor Colin Hansen, de enige Australische 
onderzoeker die een financiële bijdrage ontving voor het uitvoeren van een onderzoek naar windturbine geluid. Zijn 
recente opmerkingen over de misleidende informatie van het openbaar gezondheidsinstituut en het verslag van het 
Ministerie van Volksgezondheid staan op de Australische website en kan u meer achtergrondinformatie geven: 
http://waubrafoundation.org.au/resources/prof-colin-hansen-writes-victorian-dept-health-recent-wind-farms-health-doc/ 
en https:/ww.wind.watch.org/news/wp-content/uploads/2014/03/letter-to-CEO-Moore.pdf. 
Ik zou blij zijn om u voor te stellen aan Colin of andere nationale of internationale deskundigen met directe kennis van de 
ernst van de problemen die gemeld worden door de bewoners. Ik zou ook graag een ontmoeting voor u regelen met 
getroffen bewoners inclusief diegenen die gedwongen zijn hun huizen te verlaten, die grof beledigd en bedroefd zijn door 
de AMA’s positieverklaring, maar van wie u direct kunt leren wat de problemen zijn. U zult snel ontdekken dat 
paniekzaaierij niet de oorzaak is van hun symptomen en ik hoop dat u geschokt zult zijn door de manier waarop ze zijn 
behandeld. 
Het is voor ons geen verrassing dat de PHAA de informatie op hun website niet heeft veranderd, ondanks de ontvangen 
informatieve brief van Colin’s (boven). Ik hoop dat de AMA niet een soortgelijke “kop in het zand” benadering over deze 
kwestie aanneemt. 
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