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Wat is een elektromagnetisch veld? 

Type bronnen

Type Klachten

2013/35/EU

Aanpak/maatregelen

Waarom meten?

Waarmee meten?

Praktijk

Programma



Wat is EMV?

Er is een directe relatie tussen de golflengte 

λ (in m), de frequentie f (in Hz) en de 

voortplantingssnelheid v van de golf (in 

m/s).





Elektrisch veld

Wordt opgewekt door spanning (Volt)

Aanwezig als de stekker in het stopcontact zit

V/m

Magnetisch veld

Wordt opgewekt door stroom (Ampère)

Aanwezig als er stroom loopt 

In veldsterkte (A/m) of Fluxdichtheid (T)

Fluxdichtheid is de veldsterkte beïnvloed door het 

materiaal/medium. 

Elektrisch en magnetisch veld



Laagfrequent

Opwekken en 

vervoeren van stroom

Lassen / hoogovens

Middenfrequent

Radiofrequenties

Hoogfrequent 

Communicatiemiddelen

Oppervlakteverwarming

Bronnen van EMV



Klachten van EMV



Interferentie medische apparatuur/implantaten

Effecten op granaatscherven, piercings en tatoeages

Risico’s op rondvliegende ferromagnetische voorwerpen

Onbedoeld in werking stellen van detonators

Brand, explosies, schokken of verbranding door contactstroom

Indirecte effecten



Hoogspanningslijnen en kinderleukemie

Hoogspanningslijnen en Overlijden aan Alzheimer

Meer ALS als doodsoorzaak bij beroepsmatige blootstelling aan sterke 

magneetvelden 

Bloed-, beenmerg- en lymfeklierkanker komt vaker voor bij 

beroepsmilitairen die hebben gewerkt op bases waar ook HAWK-

luchtverdedigingssystemen werden gebruikt.

Lange termijn effecten



‘De zaak van ome Theo’





Eerste gedachten? Wat zijn de risico’s 

betreffende EMV?



Medewerkers sorteerband: rond de pauzetijd last van misselijkheid

Medewerkers ovens: bij benadering prikkelingen en lichtflitsen, 

controleren proces ‘wordt wat warm in het gezicht’

Gerda van HR: Klachten van hoofdpijn en concentratieverlies 

Eef van de administratie (zwanger): geen klachten

Kees van de TD met medisch implantaat: geen klachten

Klachten



Voorheen

NEN-EN 50499: Procedure voor de beoordeling van blootstelling van 
werknemers aan elektromagnetische velden

NEN-EN 50413: Basisnorm voor meting- en berekeningsprocedure voor 
menselijke blootstelling aan elektrische, magnetische en 
elektromagnetische velden (0 Hz - 300 GHz)

Elektromagnetische velden in arbeidssituaties (RIVM, 2006)

Per 1 juli 2016

Richtlijn 2013/35/EU: betreffende de minimumvoorschriften inzake 
gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van 
werknemers aan de risico’s van fysische agentia (elektromagnetische 
velden).

Praktijkdocument in meerdere talen beschikbaar!

Leidende documenten





Stroom (haha) schema



Meten v.s.



‘De zaak van ome Theo’



QuickScan EMV



Magneet scheidsysteem

EM Trilbanden

Inductieoven

Transformatorhuizen

Maar ook: 

Technische dienst (lassen) 

Mobiele communicatie (portofoon)

WiFi

Mogelijke bronnen? 



Wat zijn normale werkzaamheden? 

Wat zijn bijzondere werkzaamheden (schoonmaak/onderhoud)? 

Wat zijn bronnen van EMV?

• Wat is het vermogen? Kan dit verschillen?

• Welke frequentie? 

• Wat zegt een leverancier?

Zijn er bestaande maatregelen?

Tip: praat met TD/electromonteurs

(verdere) Inventarisatie machines en 

werkzaamheden









Actieniveau (AN) of Grenswaarde voor blootstellingen (GWB)? 

Nadere inventarisatie of maatregelen?

Denk aan de armen!

Overwegingen



Metaalbewerking: 

Veiligheidsafstanden, Instructie aan werknemers

Gebruik van gekeurde apparatuur

Instructie voor dragers implantaten

Elektriciteitstransport en productie: 

Hoge actieniveau zelden overschreden

Instructie aan werknemers: hoofd en romp niet tegen kabels 

Poortinstructie voor dragers van implantaten

Chemische industrie: 

Zonering, voorlichting, aanpassing installaties 

Poortinstructie voor dragers van implantaten.

Onderhoud transport:

Voorlichting aan werknemers

Poortinstructie voor dragers van implantaten.

Voorstel maatregelen



‘De zaak van ome Theo’



Maatregelen! 

Nadere inventarisatie of maatregelen? 



• Afstand nemen

• Afstand nemen 

• Afstand nemen

• AH Strategie

Maatregelen?









Kan alleen voor het elektrische veld. 

Metalen maasstructuur, openingen kleiner dan golflengte. 

Afschermen? 



‘De zaak van ome Theo’



Mogelijke maatregelen? 

Magneet scheidsysteem

EM Trilbanden

Inductieoven

Transformatorhuizen

Maar ook: 

Technische dienst (lassen) 

Mobiele communicatie (portofoon)

WiFi



Gerda van HR: Klachten van hoofdpijn en concentratieverlies, geeft 

aan dat het door de WiFi komt! 

www.kennisplatform.nl

Eef van de administratie (zwanger): geen klachten

Kees van de TD met medisch implantaat: geen klachten

Kwetsbare groepen, nadere 

inventarisatie. 

http://www.kennisplatform.nl/


‘Tastbare waarde’

Meerdere bronnen te onderscheiden

Strengere grenswaarde als gevolg van medisch implantaat

Geruststelling bezorgde medewerkers

Maatregelen bevestigen

Waarom meten?



Bronnen herkennen

Type veld

Wordt er gereflecteerd?

Is er verschil in vermogen?

‘Snuffelen’ in de ruimte 

Worst-case meten

Waar nodig: werkplekken meten (zonder persoon), plaats probe

op hoofd of romp hoogte 

Hoe meten? (handreiking RIVM)



Waarmee meten?



WEES KRITISCH!

- Er zijn veel ‘beunhazen’

- Patent zegt niets

- Hanteer NEN-

normen/praktijkdocument



Meet op accu/batterij

Weet hoe je afstand neemt 

Meet de r.m.s. in 3D

TIPS



Praktijkvoorbeelden 
Storm in een glas water?





Voor Hoog frequent: 

Voor velden met een frequentie van 50 Hz heeft ICNIRP de volgende referentieniveaus 

vastgesteld: 5 kV/m voor de elektrische veldsterkte, en 100 microtesla voor de magnetische 

fluxdichtheid. In lucht komt 1 microtesla overeen met een magnetische veldsterkte van 0,796 

A/m.2

Algemeen publiek of werknemer?

Frequentie Algemeen publiek Werknemers

10-400 MHz 28 V/m 61 V/m

800 MHz 39 V/m 85 V/m

900 MHz 41 V/m 90 V/m

1800 MHz 58 V/m 127 V/m

2000 MHz en hoger 61 V/m 137 V/m



Meting Locatie Gemiddelde elektrische 

veldsterkte (V/m) en % 

van het lage AN

Gemiddelde 

Magnetische 

fluxdichtheid (µT) en % 

van het lage AN

1 Meest oostelijke zijde 

terrein onder lijn

416 (4,2%) 35.5 (3,6%)

2 Gevel noordoostelijke 

pand

120 (1,2%) 24.3 (2,4%)

3 Punt waar de kabels het 

laagste hangen

439 (4,4%) 50.5 (5,1%)

4 Meest westelijke zijde 

terrein onder lijn

319 (3,2%) 42.3 (4,2%)



NB: Resultaten in V/m, de strengste publieke 

grenswaarde voor elektromagnetische velden 

is 28 V/m (bij frequentie 10-400 MHz). 

Meting Locatie Meting voor de middag

(10:19 uur – 11:45 uur)

Meting na de middag 

(13:13 uur – 14:12 uur) 

Gem Min Max Gem Min Max

1 Kamer 833 0,654 0,475 0,803 0,716 0,533 0,848

2 Kamer 835 0,742 0,569 0,859 0,753 0,574 0,887

3 Kamer 831 0,643 0,473 0,918 0,721 0,567 0,834

4 Tussen kamer 831 en 823 0,766 0,634 0,967 0,778 0,641 0,895

5 Kamer 823 0,835 0,682 0,942 0,798 0,663 0,907

6 Kamer 822 1,01 0,83 1,16 1,22 1,10 1,32

7 Tussen kamer 822 en trappenhuis 1,49 1,37 1,61 1,61 1,35 1,68

8 Tussen ruimte 830 en 832 2,42 1,66 2,52 2,35 2,21 2,51

9 Tussen ruimte 832 en 834 1,13 0,829 1,27 1,31 1,13 1,55



Bulk stortkoker(50 Hz): 

1-1,5 V/m en 20-25 mG. Worstcase (tegen 

haspel): 700 mG



Generator (50 Hz): 

1-1,5 V/m 

Stationaire meting: 2 G, 

Stationaire meting nabij 

schakelkast: 7 G.







Laskabel, magnetische blootstelling van operator die kabel over schouder 

draagt. 

Andere manieren van meten



Je komt nog eens ergens! 



Waar EMV inherent aan het ‘product’ gekoppeld is, is men op 

de hoogte van de risico’s 

Momentopname/vermogensafhankelijk

Meetonzekerheid 

Gedrag medewerkers

Hoe nodig is meten?

Discussie



Afsluiting
Vragen?

Nick.vanden.hurk@arbounie.nl

mailto:Nick.vanden.hurk@arbounie.nl

