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Aanleiding onderzoek naar EMV 

GSM, UMTS, wi-fi, detectiepoortjes, hoogspanningsmasten, MRI-scanners, etc... 

 

We bewegen ons in toenemende mate voort binnen elektromagnetische velden 

      die we niet kunnen zien... 



(Zorgen om) mogelijke gezondheidseffecten van EMV 

Mobiele
telefoons

Elektriciteits
consumptie

Is de straling van zendmasten gevaarlijk? 

Krijg je kanker van mobiele telefoons? 

Kunnen die zendmasten niet buiten de bebouwde kom staan? 
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Sociologisch 

Epidemiologisch 

Biologisch 

Dosis-
bepaling 

Technologisch 

2007: Start onderzoeks programma in Nederland 

Doel: 

Versterken van de Nederlandsche kennisinfrastructuur op het terrein van de 

elektromagnetische velden en gezondheid. 

2008 2012 
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Blootstelling & dosimetrie 

Animatie: voorbeeld van de complexe wisselwerking van elektromagnetische velden met een jongetje van 6 jaar, 17kg en 1.17m lang 



Blootstelling & dosimetrie 

Interne dosis Externe blootstelling 

Dosimetrie: 

De meting of berekening van de dosis in weefsel, ten gevolge van de blootstelling 

aan elektromagnetische velden. 5/18 



Blootstelling & dosimetrie 

Interne dosis 

Dosis in het lichaam: 

Elektrische velden, stromen, absorptie van energie, 

opwarming 

 

 

 

 

Bewezen effecten: 

Zenuw/spier stimulatie, lichtflitsen, weefselschade 
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Dosis limieten ter voorkoming van gezondheidseffecten 

Dosis limiet 
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Een dosis van 4W/kg kan leiden tot een toename van +1◦C in het gehele lichaam* 

*ICNIRP: International Commission on Non Ionizing Radiation Protection 

Dosis limieten ter voorkoming van gezondheidseffecten 
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Hulpmiddelen bij het bepalen van de dosis (1) 

GPU cluster computers 8/18 



3D CAD modellen van volwassenen en kinderen 
 
 
 

http://www.itis.ethz.ch/vip 



Bakker JF et  al 2011 

Phys. Med. Biol. 56 

Hulpmiddelen bij het bepalen van de dosis  (2) 

100 MHz 0 °C 

1.0 °C 0.4 °C 



EMV in medische toepassingen 
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EMV in medische toepassingen 

MRI  

RF velden gebruikt om bijvoorbeeld 

tumoren te vinden. Dosimetrie is 

essentieel voor  de beeldkwaliteit en 

het voorkomen van brandwonden. 

Hyperthermie (therapie bij kanker) 

Verwarming van tumoren.  

Dosimetrie is essentieel om de RF 

velden te sturen naar de tumor en om 

gezond weefsel te sparen. 



Blootstelling van medisch personeel 

EMV binnen de patient EMV buiten de patient 



Interactie tussen EMV en de werknemer  



Dosis bepaling voor verschillende scenarios 

centrum hoofd 

voeten stoel 
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Centrum Hoofd Voeten Stoel ICNRIP Limiet  

Werknemers 
 

Algemeen Publiek 

SARwb 0.15 0.04 0.07 0.01 0.4 0.08 

SAR10g 1.8 0.98 0.8 0.05 10 2 

Dosis in medisch personeel en bezoekers 
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Conclusies 

 Bij overschrijding van de bloostellings-limieten is geavanceerde dosimetrie 

nodig om de dosis in (medisch) personeel te bepalen. 

 

 Impact op andere vakgebieden 

 

Voorbeelden van blootstelling aan EMV in andere vakgebieden 17/18 



Vragen 


