


OVER HET ONDERZOEK

The The The The MANSION Study: MANSION Study: MANSION Study: MANSION Study: 

Ecologische Ecologische Ecologische Ecologische Moment Assessment van ElektroMoment Assessment van ElektroMoment Assessment van ElektroMoment Assessment van Elektro---- magnetische velden magnetische velden magnetische velden magnetische velden 

en Idiopathische milieu intolerantieen Idiopathische milieu intolerantieen Idiopathische milieu intolerantieen Idiopathische milieu intolerantie....

DoelDoelDoelDoel: : : : 

Bepalen of real-time manifestatie van symptomen in IMI-EMV kan 

worden verklaard door stemming, perceptie van- en 

daadwerkelijke blootstelling aan EMV.



Ideopatische Milieu Intolerantie als gevolg Ideopatische Milieu Intolerantie als gevolg Ideopatische Milieu Intolerantie als gevolg Ideopatische Milieu Intolerantie als gevolg 

van Electro Magnetische Velden (IMIvan Electro Magnetische Velden (IMIvan Electro Magnetische Velden (IMIvan Electro Magnetische Velden (IMI----EMVEMVEMVEMV) ) ) ) 

of Electrohypersensitivteit (EHSof Electrohypersensitivteit (EHSof Electrohypersensitivteit (EHSof Electrohypersensitivteit (EHS))))

�Prevalentie 1.5-5%

�Non-specifieke fysieke symptomen

�Attributie, nocebo?

ACHTERGROND



MEETOPSTELLING

• Meetset met RF-exposimeter, GPS en E-

dagboek. 

• Meetset werd 5 dagen gedragen, ook 

tijdens het werk. 



BLOOTSTELLINGSOVERZICHT

DorpDorpDorpDorp

StadStadStadStad



WAT IS WAT?



WAT MAG?



WAT MAG?











Algemene bevolking is ‘veilig’. Algemene bevolking is ‘veilig’. Algemene bevolking is ‘veilig’. Algemene bevolking is ‘veilig’. 

Maar hoe zit het met de Maar hoe zit het met de Maar hoe zit het met de Maar hoe zit het met de 

beroepsbevolking?beroepsbevolking?beroepsbevolking?beroepsbevolking?













ARBEIDSSECTOREN

� Type I (Groen), onder anderen:

� Kantoren

� Licht materiaal (NEN 60745, 61029 en 60335)

� Transport

�Draadloze communicatie



ARBEIDSSECTOREN

� Type II (Geel), onder anderen:

� Seal/Verlijm installaties 

� Booglassen

�MRI scannen

� Kleine radiozenders (op dak)



ARBEIDSSECTOREN

� Type III (Rood), onder andere:

� Installatie en onderhoud zendmasten

� Electrochemische processen

� Inductie verhitting/lassen etc. 

�MRI (interventie)



INDUSTRIËLE OMGEVING 

� Zware elektrische machines produceren in de regel sterke elektrische 

en magnetische velden. 

� Werkgever moet volgens AH-strategie werknemers beschermen waar 

nodig.

� Naast wettelijke regelingen, zijn er ook eenvoudige maatregelen te 

treffen om de blootstelling te verminderen. 



SIMPELE TIPS BLOOTSTELLINGSVERMINDERING

� Speaker/handsfree bellen

� Zorg voor goed bereik

� Gebruik WIFI als het er is (i.p.v. UMTS/DECT)

�Mijd draadloze verbindingen (ook speelgoed etc.)

� Elektrische dekens vermijden/uitschakelen



METEN VAN TOEPASSING AH-PRAKTIJK?

� Dure apparatuur/meting

� In industrie wordt vaak met specifieke frequentie gewerkt

� Indicatief is het mogelijk 

� Handig voor Risicocommunicatie 

� Er is altijd straling

�Men voelt zich gehoord

�Nocebo/attributie v.s. handvaten geven



CONTACTEN
Voor geaccrediteerde instellingen zie www.rva.nl/search/ ‘zoeken in de inhoud 

van scopes’ met de term ‘elektromagnetische’



LEESVOER

Omgaan met EMVOmgaan met EMVOmgaan met EMVOmgaan met EMV

http://http://http://http://www.kennisplatform.nl/actueel/14www.kennisplatform.nl/actueel/14www.kennisplatform.nl/actueel/14www.kennisplatform.nl/actueel/14----02020202----

21/Omgaan_met_elektromagnetische_velden.aspx21/Omgaan_met_elektromagnetische_velden.aspx21/Omgaan_met_elektromagnetische_velden.aspx21/Omgaan_met_elektromagnetische_velden.aspx

Electromagnetic fields Electromagnetic fields Electromagnetic fields Electromagnetic fields in the working in the working in the working in the working environmentenvironmentenvironmentenvironment

httphttphttphttp://://://://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/610015001.pdfwww.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/610015001.pdfwww.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/610015001.pdfwww.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/610015001.pdf

EU EU EU EU RichtlijnenRichtlijnenRichtlijnenRichtlijnen

Http://eurHttp://eurHttp://eurHttp://eur----lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:179:0001:0021:NL:PDFlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:179:0001:0021:NL:PDFlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:179:0001:0021:NL:PDFlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:179:0001:0021:NL:PDF



VRAGEN?

Contact: nickvdhurk@gmail.com


