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Voorwoord 
 

 

 

 

 

 

 

 

In september 1998 ben ik begonnen met mijn studie biologie. Ik vond en vind het nog steeds de 

leukste studie die er is. Ik begon mijn studie met vakken te kiezen in de moleculair biologische richting. Na 

twee en een half jaar gestudeerd te hebben en alle vakken in de moleculair biologische en 

microbiologische richting te hebben gehaald was ik klaar om een stage van negen maanden te doen in de 

microbiologie. Ik kwam er na deze periode achter dat in het lab staan niks voor mij was. 

Voor mijn tweede stage ben ik toen op zoek gegaan naar een onderzoek waar geen labwerk aan 

verbonden was. Ook wilde ik iets doen voor de maatschappij. Het onderzoek ‘Risico’s van 

elektromagnetische straling op de werkplek’ van de Wetenschapswinkel Biologie kwam dan ook als 

geroepen.  

Ik vond het erg leuk om zes maanden aan dit onderwerp te hebben gewerkt. Ik heb er veel van 

opgestoken. Ik heb veel geleerd van mogelijke stralingsbronnen die soms wel, maar vaak ook niet direct 

herkenbaar zijn. Ik denk dat er veel mensen zijn die blootgesteld zijn aan extreem laag frequente straling 

en wellicht ook nog aan allerhande andere soorten van straling. Het stralingsprobleem zou dus wel eens 

groter kunnen zijn dan dat de meeste mensen denken. 

Ik wil graag Manon Vaal, Marie-José Sengers en Hans Kromhout bedanken voor hun hulp bij mijn 

project. Ik denk zelf dat er een mooi overzichtsrapport tot stand is gekomen. 

 

Voor jou Pa. 

 

Cristian Fleer 

Utrecht, maart 2005  
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Sinds 2003 komen er bij het Bureau Beroepsziekten van de FNV steeds meer verontrustende 

berichten binnen over werknemers die denken dat ze een hersentumor hebben opgelopen omdat ze 

blootgesteld zijn geweest aan elektromagnetische straling. Bureau Beroepsziekten heeft de 

Wetenschapswinkel Biologie van de Universiteit Utrecht ingeschakeld om dit fenomeen te onderzoeken. 

Dit onderzoek is gestart onder begeleiding van Hans Kromhout van het Institute for Risk Assessment 

Sciences (IRAS). Het doel van dit onderzoek was het maken van een inventarisatie van beroepsgroepen 

waarbij blootstelling aan elektromagnetische velden hoog is. Er is gekeken wat de mogelijke 

gezondheidsrisico’s zijn en wat de regels zijn ten aanzien van elektromagnetische straling. Ook is gekeken 

naar de mogelijke aard en omvang van dit risico in Nederland.  

In het buitenland is veel onderzoek gedaan naar blootstelling aan elektromagnetische straling op 

de werkvloer. Vooral de elektrische beroepen, zoals lasser, metaalwerker en elektricien, hebben een hoge 

blootstelling. Industriële lassers werken bijvoorbeeld gemiddeld 40% van hun dag boven de 0,4 microtesla 

(µT). Gemiddeld ligt de beroepsmatige blootstelling op 0,28µT bij mannen en 0,20µT bij vrouwen. Voor 

vrouwenberoepen moet rekening gehouden worden met andere blootstellingen dan gemeten bij mannen. 

Tussen verschillende landen zijn er in grote lijn overeenkomsten tussen de beroepen met een hoge 

blootstelling. Op het niveau van individuele beroepen blijven echter wel verschillen bestaan. In Nederland 

is weinig onderzoek gedaan naar blootstelling aan elektromagnetische straling en naar de effecten van 

elektromagnetische straling op de werkvloer. De overheid en de Gezondheidsraad maken daarom veelal 

gebruik van gegevens uit het buitenland. 

Over mogelijke gezondheidseffecten zijn twee grote internationale evaluaties verschenen van de 

Interational Agency for Research on Cancer en het National Institute of Environmental Health Sciences. 

Beide evaluaties vinden beperkt bewijs voor de carcinogeniteit van extreem laag frequente 

elektromagnetische velden in relatie tot leukemie bij kinderen. Het NIEHS vindt ook dat er beperkt bewijs is 

voor het ontstaan van Chronische Lymfatische Leukemie na blootstelling op de werkvloer. Voor het 

ontstaan van alle andere soorten van kanker en niet-kanker effecten na blootstelling is onvoldoende 

bewijs. Wel lijken de bewijzen voor het ontstaan van aandoeningen aan het zenuwstelsel steeds sterker te 

worden. 

Uit dierproeven blijkt dat dieren in staat zijn elektrische en magnetische velden waar te kunnen 

nemen. Ook kunnen gedrag, neurofysiologische en neurochemische bloedspiegels en de bloedspiegel van 

het hormoon melatonine mogelijk veranderen na blootstelling aan elektromagnetische straling. 
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De slotconclusies van beide rapporten zijn gelijk: extreem laag frequente elektromagnetische 

straling is mogelijk carcinogeen voor mensen. 

De nieuwe richtlijn 2004/40/EG van de EU lijkt een antwoord te geven op de voorschriften van de 

International Committee on Non Ionizing Radiation Protection en de vragen van de mensen die dagelijks 

werken met elektromagnetische velden. Hoe de werknemers zelf denken over de risico’s die ze lopen is 

door Kleinjans en Schuurman in 1995 onderzoek gedaan. Uit dit onderzoek bleek dat er geen sprake was 

van grote onrust, maar werknemers vonden het wel belangrijk dat toezicht, onderzoek en voorlichting 

werden verbeterd. Dit beeld lijkt de laatste jaren nauwelijks veranderd. 

Het blijkt met de huidige beschikbare gegevens niet mogelijk een risicoschatting te maken van het 

aantal mensen dat jaarlijks in Nederland overlijdt aan hersentumoren door een eventuele te hoge 

blootstelling aan elektromagnetische straling. Het percentage mensen dat per jaar overlijdt aan 

hersentumoren is ten opzichte van andere vormen van kanker zeer klein. Daardoor zal, als er al een 

verband mocht zijn met elektromagnetische straling, het aantal extra gevallen van hersentumoren door 

blootstelling aan elektromagnetische straling uiterst gering zijn 

Uit de beroepgegevens zoals die bijgehouden worden in Nederland door het CBS kan slechts een 

ruwe schatting gemaakt worden over welk deel van de Nederlandse beroepsbevolking gemiddeld wordt 

blootgesteld aan een relatief hoge dosis elektromagnetische velden (boven de 0,2 µT). Beroepen met de 

hoogste blootstelling, zoals lassers, metaalbewerkers en elektriciens, vormen samen een relatief grote 

beroepsklasse, ongeveer zeven procent van de beroepsbevolking. Ook zijn er veel administratief 

medewerkers, maar zij hebben echter lagere blootstellingsniveaus. Als elk individu uit de verschillende 

beroepsgroepen een blootstelling zou hebben van boven de 0,2 µT dan zijn er maximaal 3.445.000 

werknemers in Nederland met een relatief hoge blootstelling. Deze bovengrens bedraagt dan ruim 48 

procent van de totale beroepsbevolking. 
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H o o f d s t u k  1   
 

 

 

Inleiding 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 achtergrond 

 

Al sinds zijn bestaan is de mens blootgesteld aan zeer een lage dosering extreem laag frequente 

elektromagnetische straling (ELF-EMF). Deze blootstelling komt van natuurlijke bronnen zoals de activiteit 

van de zon, velden opgewekt door de aarde en velden die door het lichaam zelf worden uitgezonden. 

Sinds zo’n 120 jaar heeft het gebruik van elektriciteit voor energie, verwarming en verlichting in huis en op 

de werkvloer zijn opmars gemaakt. Het opwekken, verspreiden en gebruik van elektriciteit heeft echter 

geleid tot een flinke stijging in de blootstelling aan elektromagnetische velden [Ahlbom et al., 2001]. Deze 

blootstellingen zijn nu een niet meer weg te denken deel van het huidige bestaan. Dat je van de 

elektrische lading op stopcontacten of apparaten die aangesloten zijn op het elektriciteitsnet een schok 

kan krijgen die grote gevolgen kan hebben is alom bekend. Sinds een aantal jaren is een andere vraag 

echter een grote rol gaan spelen bij het gebruik van elektriciteit: Kun je van de vrijkomende straling kanker 

krijgen? 

Niet-ioniserende straling is een verzamelnaam voor die vormen van elektromagnetische straling 

waarvoor geldt dat de energie van één foton onvoldoende hoog is om atomen te kunnen ioniseren. UV-

straling vormt daarbij een grensgeval. De effecten en risico’s van niet-ioniserende straling zijn duidelijk 

anders dan die van ioniserende straling, maar ook binnen het niet-ioniserende deel van het 

elektromagnetische spectrum is er een grote variëteit aan bronnen, effecten en risico’s. 

Zo kan blootstelling aan UV-straling resulteren in negatieve gezondheidseffecten, zoals 

huidkanker, huidveroudering, staarvorming en verminderde weerstand tegen bepaalde infectieziekten. De 

zon is de belangrijkste UV-bron waaraan mens en milieu worden blootgesteld. Door aantasting van de 

ozonlaag, als gevolg van de uitstoot van CFK’s, is de hoeveelheid UV-straling in Nederland en de rest van 

Europa de laatste decennia toegenomen.  

Door de enorme groei in de ICT wordt steeds vaker gebruik gemaakt van radiofrequente straling. 

Zo verschijnen er naast radio- en tv-zenders en radarsystemen vele tientallen nieuwe antennes voor 

mobiele telefonie. Ook GSM-telefoons zelf zenden radiofrequente straling uit. Deze toename in de 

blootstelling aan RF-straling leidt tot enige ongerustheid bij de bevolking over mogelijke 

gezondheidsrisico’s. Op 28 juni 2004 oordeelde de Gezondheidsraad naar aanleiding van een TNO-rapport 

over UMTS straling: ‘Uit dit onderzoek bleek dat UMTS-signalen wellicht een negatieve invloed hebben op 

het welbevinden’. Bij de minister van VWS werd aangedrongen op vervolgonderzoek. Dit onderzoek wordt 

inmiddels in Zwitserland uitgevoerd. 
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In het gebied van de niet-ioniserende straling vallen nog meer soorten straling, zoals zichtbaar 

licht, infrarood, laser en microgolven. Dit onderzoek zal zich beperken tot elektromagnetische straling die 

in het gebied valt van de extreem laag frequente magnetische velden (ELF-MF), het gebied tussen 0 Hz en 

3000 Hz. Hieronder vallen onder andere de hoogspanningsmasten en de magnetische velden veroorzaakt 

door elektrische apparaten thuis en op de werkvloer. 

In eerste instantie werd van niet-ioniserende straling niet direct verwacht dat het zou kunnen 

leiden tot negatieve gezondheidseffecten in de mens, omdat de straling te weinig energie bevat om direct 

schade aan te richten aan het DNA. Wertheimer en Leeper [1979] brachten daar in 1979 echter verandering 

in. In een grote studie in Denver vonden zij een verband tussen leukemie en een verhoogde blootstelling 

aan EMF door elektriciteitsleidingen bij kinderen. Vanaf dat moment is het aantal onderzoeken naar de 

mogelijke gevolgen van elektromagnetische straling explosief toegenomen. De onderzoekers richten zich 

hierbij niet alleen op de gevolgen van elektromagnetische straling in en om het huis. Steeds meer van 

belang is de blootstelling van werknemers in verschillende beroepen.  

In veel beroepsgroepen zijn werknemers blootgesteld aan elektromagnetische velden. Een 

onderzoek in Zwitserland [Minder and Pfluger, 2001] laat zien dat spoorweg arbeiders een verhoogde kans 

hebben op het krijgen van leukemie. Ook elektriciens lijken volgens onderzoeken in de VS [Milham, 1982] 

onderhevig te zijn aan een verhoogd risico. Uit ander recent onderzoek [De Vocht et al., 2003] blijkt dat 

statische magnetische velden van MRI scanners (tijdelijke) lichamelijke veranderingen teweeg kunnen 

brengen bij het personeel in de nabijheid van de scanner, wat de nodige consequenties kan hebben bij de 

huidige geneeskunde. Kanker lijkt dus niet langer het enige mogelijke gezondheidseffect. Andere effecten 

waarna onderzoek gedaan wordt zijn onder andere depressiviteit, Alzheimer, amyotrofische laterale 

sclerose, hart- en vaatziekten en problemen bij de zwangerschap. De auteurs van de artikelen komen 

echter tot verschillende conclusies. De uitkomsten van sommige artikelen laten duidelijke effecten zien 

tussen gezondheidseffecten en blootstelling aan elektromagnetische straling, terwijl andere artikelen geen 

enkel verhoogd risico weergeven. De International Agency for Research on Cancer (IARC) van de WHO 

classificeert ELF-elektromagnetische straling in haar eindconclusie als volgt: ‘Extreem laag frequente 

elektromagnetische velden zijn mogelijk carcinogeen voor mensen (groep 2b)’ [IARC, 2002].  

De grootste reden dat het nog altijd moeilijk is om aan de uikomsten van epidemiologisch 

onderzoek conclusies te verbinden is het ontbreken van een biologische verklaring. Er is geen biologisch 

mechanisme bekend waar ELF-elektromagnetische straling op kan aangrijpen om effecten te veroorzaken. 

Wel worden er mogelijke aangrijpingspunten gesuggereerd. Studies uit de jaren ’80 rapporteren als eerste 

dat 60 Hz elektrische velden een teruggang in het peil van het hormoon melatonine in ratten [Wilson et al., 

1989]. Vervolgonderzoeken hebben dit effect echter niet weten te reproduceren. 

 

 

1.2 situatie in Nederland 

 

Veel van de onderzoeken die kijken naar de gevolgen van elektromagnetische straling zijn gedaan 

in de Verenigde Staten, Engeland en de Scandinavische landen. In Nederland is het onderzoek naar de 

effecten van elektromagnetische straling op de volksgezondheid nog gering. Er hebben zich een aantal 

werknemers gemeld bij het Bureau Beroepsziekten van de FNV met gezondheidsklachten, waaronder 

hersentumoren. Zelf vermoeden zij dat die zijn ontstaan door blootstelling aan elektromagnetische straling 

op hun werkplek. Een voorbeeld van een binnengekomen brief is te lezen op de website van bureau 

beroepsziekten van de FNV (www.bbzFNV.nl). In deze brief vermoedt een man dat hij een hersentumor 

heeft gekregen van het werk wat hij jarenlang heeft uitgevoerd: 
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“...Daar hebben ze met een CT-scan geconstateerd dat er rechtsboven twee bolletjes in mijn hoofd zaten 

die er niet thuis hoorden. Het bleek een kwaadaardige tumor. Op mijn vraag hoe dit zou zijn ontstaan, 

noemde de arts twee mogelijkheden: door straling van televisie-monitoren of door een kunstmatige 

zoetstof zoals in cola- en sinas light. De betreffende arts wist niet dat ik veertien jaar televisies heb 

gerepareerd. Cola of sinas krijg ik mijn keel niet door. Dit zette me aan het denken. Inmiddels doe ik dat 

werk al bijna twee jaar niet meer. Maar bij mijn laatste werkgever waar ik elf jaar gewerkt heb, is in het

verleden ook iets soortgelijks gebeurd. In 1997 heeft een collega van mij een hersentumor gekregen. Hij 

repareerde ook televisies. Hij had een tumor ter grootte van een mandarijn, ook rechtsboven in zi n hoofd.

Omdat hij dichtbij een testbank zat waar heel veel televisies de hele dag aan stonden, wilde hij ergens 

anders zitten. Ik ben toen op zijn p ek gekomen... ” 

  

j  

l

 

Na het binnenkomen van een aantal van deze ongeruste brieven wil Bureau Beroepsziekten van de 

FNV meer weten over de Nederlandse situatie. Hiervoor is een inventarisatie nodig van de verschenen 

literatuur over extreem laag frequente elektromagnetische straling. Het bureau heeft opdracht gegeven 

aan de Wetenschapswinkel Biologie van de Universiteit Utrecht om dit te onderzoeken. Het onderzoek is 

uitgevoerd onder begeleiding van het Institute for Risk Assessment Sciences. 

 

 

1.3 doel en onderzoeksvragen 

 

Het doel van dit onderzoek is om een inventarisatie te maken van beroepsgroepen in Nederland 

waarbij blootstelling aan elektromagnetische velden mogelijk een gezondheidsrisico veroorzaakt en om 

aan te geven wat de mogelijke omvang en aard van dit risico is. Hiervoor zijn de volgende deelvragen 

opgesteld: 

 

• In welke beroepsgroepen worden werknemers blootgesteld aan elektromagnetische velden? 

• Hoe groot zijn die groepen werknemers? 

• Wat is er bekend uit de literatuur over de blootstelling van die werknemers? 

• Wat zijn de gezondheidsproblemen die bekend zijn als gevolg van blootstelling aan 

elektromagnetische straling? 

• Wat zijn de gegevens die bekend zijn uit het onderzoek met proefdieren? 

• Wat is de Nederlandse norm die gesteld is met betrekking tot de blootstelling aan 

elektromagnetische straling? 

• Hoe verhoudt de blootstelling van de werknemers zich tot de norm? 

• Hoe denken werknemers zelf over de mogelijke gevaren van elektromagnetische straling waaraan 

ze zijn blootgesteld? 

• Kan een globale risicoschatting worden gemaakt? 

• Kan er een schatting gemaakt worden van de incidentie van hersentumoren bij risicoberoepen? 

• Wat is bekend van het mogelijk achterliggende biologisch mechanisme bij het optreden van 

lichamelijke effecten door elektromagnetische velden? 
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1.4 onderzoeksmethode 

 

Literatuur is gezocht met behulp van de elektronische database van Pubmed 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi). Ook is gebruik gemaakt van de zoekmachine Google 

(www.google.nl) om zo informatie van verschillende websites te kunnen vinden. De artikelen die zijn 

gebruikt komen uit wetenschappelijke tijdschriften. Verder zijn rapporten gebruikt van onder andere de 

Gezondheidsraad, de Europese Unie, het IARC en het NIEHS. Telefonische interviews zijn afgenomen met 

Laurens Zwakhals (medewerker centrum voor Volksgezondheid Toekomst Verkenningen) van het RIVM, 

Eric van Rongen (secretaris beraadgroep stralingshygiëne) van de Gezondheidsraad en Jos Haslinger 

(medewerker informatiecentrum) van het CBS. 

 

 

1.5 leeswijzer 

 

In hoofdstuk twee van dit rapport wordt een korte beschrijving gegeven van een aantal fysische en 

technische achtergronden die de rest van het rapport wat leesbaarder zullen maken. Hierna volgt in 

hoofdstuk drie een beschrijving van de beroepsblootstelling. Hoofdstuk vier zal ingaan op de mogelijke 

gezondheidseffecten ten gevolg van blootstelling aan elektromagnetische straling. Hoofdstuk vijf geeft 

een beeld van de huidige regelgeving ten aanzien van elektromagnetische straling. Hoofdstuk zes zal 

tenslotte de situatie in Nederland behandelen. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie en aan 

het eind van dit rapport wordt in hoofdstuk zeven een samenvattende conclusie van het hele onderzoek 

gegeven en een aantal aanbevelingen voor vervolgonderzoek. Het rapport wordt afgesloten met een 

verklarende woordenlijst en een referentielijst. 
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H o o f d s t u k  2   
 

 

 

Fysische en technische aspecten 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 inleiding 

 

 In dit hoofdstuk staat een korte uitleg over de fysische aspecten van elektromagnetische straling 

en velden. Voor gedetailleerde informatie over de fysische kenmerken van niet-ioniserende straling wordt 

verwezen naar andere bronnen. Ook wordt een toelichting gegeven op de effecten van 

elektromagnetische straling op het menselijk lichaam en de begrippen epidemiologie, gezondheid en 

beroepsziekten. 

 

 

2.2 elektromagnetische straling en velden 

 

 Overal in het milieu komen elektromagnetische straling en elektrische en magnetische velden 

voor. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld elektrische velden die ontstaan bij onweer en het 

aardmagnetisch veld. Een magnetisch veld kan statisch zijn, maar het kan ook veranderen per tijdseenheid. 

Het aantal wisselingen dat een veld doormaakt wordt ook wel de frequentie genoemd. Deze frequenties 

worden uitgedrukt in het aantal trillingen per seconde, ofwel Herz (1 Hz = 1 trilling per seconde). Het 

elektromagnetische spectrum beslaat een enorme hoeveelheid aan frequenties. Voor dit rapport is het 

gebied van de extreem laag frequente elektromagnetische straling met een frequentie lager dan 3000 Hz 

relevant (zie Figuur 2.1) 

 Het elektromagnetische spectrum wordt ingedeeld in ioniserende en niet-ioniserende straling. 

Ioniserende straling heeft een korte golflengte en is in staat atomen zodanig te beïnvloeden dat ze van 

elektrisch neutraal overgaan in elektrisch geladen. Niet-ioniserende straling bestaat uit elektromagnetische 

golven met lage energie. 

 De termen ‘straling’ en ‘velden’ worden nogal eens door elkaar gebruikt wat de nodige verwarring 

met zich mee kan brengen. Er wordt over ‘straling’ gesproken als de afstand tussen de bron van straling en 

een object, bijvoorbeeld een persoon, langer is dan de golflengte. Als de golflengte langer is dan de 

afstand tussen de bron en een object wordt gesproken van een ‘veld’. 

 Een magnetisch veld wordt beschreven als magnetische veldsterkte (Ampère/meter) of als 

magnetische fluxdichtheid in Tesla (T). 1 Ampère/meter komt overeen met 1,257 µT. Een verouderde 

eenheid voor de magnetische fluxdichtheid die nog wel eens terug komt in de literatuur is de Gauss (1 G = 

10-4 T). 
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Figuur 2.1  Het elektromagnetische spectrum 

  

 

2.3 effecten van elektromagnetische velden op het menselijk lichaam 

  

 Elektromagnetische straling kan door het lichaam geabsorbeerd worden. Als dit gebeurt kan er 

warmteontwikkeling optreden die schade veroorzaakt aan de cellen. Ook kunnen de processen die 

gepaard gaan met de uitwisseling van ionen en geleiding van elektrische stroom beïnvloed worden. 

 Over de effecten op de gezondheid van mensen is een wetenschappelijke consensus bereikt. De 

effecten zijn vooral het gevolg van warmteontwikkeling en geïnduceerde stromen in het lichaam. 

 Stroomsterkten van 50 Hz elektromagnetische velden zijn zwakker dan de stroom die van nature 

in het lichaam voorkomt als gevolg van elektrische activiteit van de hersenen of van het hart. Er zijn 

wetenschappers die denken dat het daarom onmogelijk is, voor elektromagnetische velden van deze 

sterkte, om verregaande effecten tot gevolg te hebben. Bij de lage blootstellingsniveaus spreken de 

uitkomsten van de verschillende onderzoeken elkaar tegen. 

 Laboratoriumstudies laten zien dat extreem laag frequente elektromagnetische velden op 

celniveau wel degelijk tot effecten kan leiden. In de meeste gevallen is niet bekend hoe de 

elektromagnetische straling deze veranderingen teweegbrengt. 
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2.4 epidemiologie 

 

 In dit rapport zal voornamelijk gebruik gemaakt worden van epidemiologische studies. 

Epidemiologie is de studie naar patronen van de gezondheid of juist de ziekte in een populatie. In dit geval 

zal het voornamelijk gaan om werknemers ten opzichte van de gehele populatie mensen. Veelal 

bestuderen epidemiologen korte termijn epidemieën, zoals voedselvergiftigingen en lange termijn ziekten 

zoals kanker en hartafwijkingen. De resultaten van deze onderzoeken worden meestal gepresenteerd in 

termen van een statistische verband tussen verschillende factoren en de daadwerkelijke ziekte. Op deze 

manier wordt geprobeerd een verband aan te tonen tussen de mogelijke oorzaak en de ziekte. Voor het 

daadwerkelijk bewijzen van een verband tussen oorzaak en ziekte zijn echter vaak nog wel harde cijfers 

nodig uit laboratoriumonderzoek, bijvoorbeeld met behulp van dierproeven. Dit is nodig om zo het effect 

van mogelijke andere oorzaken (‘confounders’) uit te sluiten en een biologische verklaring voor het 

verband te hebben. 

 

 

2.5 gezondheid 

 

 Er zijn veel effecten aangetoond die EMVs kunnen hebben op biologische systemen, maar niet al 

deze effecten zijn schadelijk. Er moet dus duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen interactie, 

biologische effecten en gevaar voor de gezondheid. De World Health Organization (WHO) gebruikt 

gewoonlijk de volgende definities: 

 

“Health can be defined as the state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the 

absence of disease or infirmity.” 

en 

“Biological effects occur when fields interact to produce cellular responses that may or may not be 

perceived by people. Deciding whether biological changes have health consequences, depends, in part, on

whether they are reversible, are within the range for which the body has effective compensation 

mechanisms, or are likely, taking into account the variability of response among individuals, to lead to 

unfavorable changes in health.” 

 

 

Niet alle biologische effecten zijn dus gevaarlijk. Sommige kunnen ongevaarlijk zijn binnen de natuurlijke 

range van biologische variatie en fysiologische compensatie. Andere kunnen onder sommige condities zelfs 

voordelig zijn voor het lichaam of volledig onmerkbaar. Belangrijk is bij het bepalen van 

gezondheidseffecten dat alle betrokken organisaties dezelfde criteria handhaven. Bovenstaande criteria 

worden gebruikt door de WHO, de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 

en de International Agency for Research on Cancer (IARC) [Repacholi and Greenebaum, 1999]. 

 

 

2.6 beroepsziekten 

 

 Beroepsziekten zijn aandoeningen die geheel of gedeeltelijk worden veroorzaakt door werk of 

arbeidsomstandigheden. Beroepsziekten worden op verschillende manieren gedefinieerd. In het Nationaal 

Kompas Volksgezondheid (RIVM) wordt de definitie van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 
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(NCvB) gebruikt: 'Een klinisch waarneembare aandoening die in overwegende mate door het werk of 

arbeids-omstandigheden is veroorzaakt'. Of anders geformuleerd: 'Gezondheidsschade die er niet zou zijn 

geweest als de werkzaamheden niet zouden zijn uitgevoerd'.  

 De relatie tussen ziekte en werk is niet bij alle beroepsziekten even sterk en eenduidig. Een 

duidelijk causaal verband biedt meer aangrijpingspunten voor preventieve maatregelen. Grofweg kunnen 

beroepsziekten op basis van de mate van causaal verband in drie groepen worden ingedeeld:  

• Klassieke beroepsziekten: beroepsziekten met een duidelijk, vaak enkelvoudig, verband tussen 

oorzaak en aandoening. Voorbeelden zijn mesothelioom door asbest en astma door isocyanaten.  

• Werkgebonden aandoeningen: aandoeningen waarbij de relatie met werk minder duidelijk is en 

meer oorzaken een rol spelen. Voorbeelden zijn overspannenheid na overbelasting in het werk en 

rugklachten bij zwaar tillen. Hierbij kunnen ook privé-omstandigheden en een verminderde 

belastbaarheid een belangrijke rol spelen.  

• Aandoeningen die vaker voorkomen bij bepaalde beroepsgroepen of bij mensen die in een 

ploegendienst (met nachtdiensten) werken. Een dergelijke relatie blijkt vaak uit epidemiologisch 

onderzoek. In individuele gevallen is het moeilijk een causaal verband aan te tonen. 
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H o o f d s t u k  3   
 

 

 

Beroepsblootstelling 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 inleiding 

 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de beroepsgroepen waarbij werknemers worden 

blootgesteld aan elektromagnetische straling. Ook zal gekeken worden naar de verschillende niveaus van 

blootstelling binnen de beroepsgroepen. De manier waarop de blootstelling aan elektromagnetische 

straling gemeten wordt door de verschillende onderzoekers zal vergeleken worden. Zo gebruiken sommige 

onderzoekers geschatte waarden zoals de ‘wire-code’ of schattingen per beroepscategorie terwijl andere 

onderzoekers juist zoveel mogelijk metingen proberen te verrichten. De problemen bij het schatten en 

meten van elektromagnetische straling zullen toegelicht worden. Verder zal gekeken worden naar de 

verschillende metingen en een vergelijking getrokken worden tussen de meetwaarden van verschillende 

onderzoekers, verschillende landen en sekse. Als laatste zal gekeken worden naar de situatie in Nederland. 

 

 

3.2 het meten van blootstelling aan elektromagnetische straling 

 

Al sinds het verschijnen van het eerste artikel van Wertheimer en Leeper [1979] is er discussie over 

de manier waarop de blootstelling van de onderzochte personen moet worden geschat of gemeten. 

Wertheimer en Leeper gebruikten in hun artikel ‘wire-codes’ om de blootstelling van de verschillende 

individuen te classificeren. Hierbij wordt de mogelijke blootstelling in een huis geschat door te kijken naar 

verschillende kenmerken (afstand van het huis, dikte van de kabels, stroomsterkte, etc.) van dichtbij 

gelegen elektriciteitskabels. Dit wordt echter gezien als een veel te ruwe schatting [Ahlbom et al., 2001]. 

Als het gaat om blootstellingen aan elektromagnetische straling op de werkvloer dan wordt in vroege 

onderzoeken veelal gebruik gemaakt van beroepscategorieën (job-titels) die gebaseerd zijn op 

overlijdensaktes. Hierbij wordt er bij beroepen die vielen in de categorie ‘elektrische beroepen’ van 

uitgegaan dat zij te maken hadden met verhoogde blootstelling aan elektromagnetische velden. Ook deze 

manier van het inschatten van mogelijke blootstellingen wordt bekritiseerd door de grote kans op onjuiste 

resultaten. 

Latere studies maken meer gebruik van de toen ontwikkelde dosismeters, hierdoor worden 

blootstellingen toegewezen door gebruik te maken van ‘job-exposure’ matrices. Hierbij worden beroepen 

geclassificeerd en gerelateerd aan gemiddelden van metingen die zijn gedaan onder werknemers die 

representatief zijn voor die beroepscategorie. Echter, Rodvall et al. [1998] en Kromhout et al. [1995] 
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beweren dat de beroepscategorie alleen geen goede indicator is voor EMV blootstelling. Zij toonden aan 

dat er hoge blootstellingen plaatsvinden in niet-elektrische beroepen. Harrington et al. [1997] tonen ook 

aan dat, hoe nauw de definities van de beroepscategorieën ook zijn, blootstellingen daarbinnen nogal 

kunnen variëren. 

De drie volgende problemen worden het meest besproken als het gaat om de beoordeling van 

blootstelling (exposure assessment) aan elektromagnetische straling voor toepassing in epidemiologisch 

onderzoek [Ahlbom et al., 2001]: 

• Het gebrek aan een relevante blootstellingsmaat en een relevante inductie periode. 

• De retrospectieve natuur van de schatting van blootstelling. 

• De incomplete typering van blootstellingsbronnen en de onmogelijkheid om meerdere 

blootstellingen van verschillende bronnen in één blootstellingsmaat te combineren. 

 

3.2.1 blootstellingsmaat en inductieperiode 

Het biologische mechanisme, waardoor elektromagnetische straling de kans op het ontstaan van 

kanker of andere ziekten vergroot, is nog niet bekend. Hierdoor ontbreekt tevens de relevante 

blootstellingsmaat. Ook is de inductie periode van een mogelijke ziekteverwekkende factor vaak onbekend 

en daarmee ook de periode van blootstelling die zou moeten worden bestudeerd als relevante risicofactor. 

Een belangrijke vraag is hoe omgegaan moet worden met de variaties in een magnetisch veld. In 

de meeste studies, zoals degene die uit gaan van ‘wire codes’ of ‘job titles’, wordt impliciet gebruik 

gemaakt van het ‘tijdgewogen gemiddelde’ (TGG). Omdat de veldsterktes in het lichaam vaak worden 

beïnvloed door veldsterktes die worden gevonden in het milieu kan het echter zo zijn dat juist de snelle 

veranderingen in het veld of de kleine momenten van verhoogde veldsterkte van belang zijn. Steeds meer 

onderzoekers gebruiken dan ook geavanceerde elektromagnetische veld meters, zoals EMDEX-meters, en 

kunnen zo, naast het ‘time-weighted average’ (TWA), kijken naar patronen van veranderingen in tijd 

[Floderus et al., 1996; Forssén et al., 2004]. 

 

3.2.2 de retrospectieve natuur van de schatting van blootstelling 

Alle epidemiologische studies tot op heden zijn gebaseerd op een retrospectieve schatting van de 

blootstelling. Het is onwaarschijnlijk dat er ooit prospectieve studies gedaan zullen worden, omdat de 

gezondheidseffecten die onderzocht worden veelal weinig voorkomen. Het is echter lastig om de 

blootstelling aan elektromagnetische straling over een langere periode te schatten. De blootstelling in een 

huis is voor iedere persoon die het huis bewoont weer anders door een individueel verschillend gebruik aan 

stroom. Ook is de blootstelling van één persoon niet elke dag gelijk door variatie over de tijd aan het 

gebruik van elektrische apparaten, waarbij de duur van het gebruik ook nog eens verschilt. Dus elke 

manier, hoe uitgebreid ook, om te proberen de blootstelling aan elektromagnetische straling retrospectief 

te meten zal ongetwijfeld te kort schieten. De vele facetten en de complexiteit van de blootstelling is 

hiervoor te groot. Hoe groot het aantal metingen ook zal zijn, de karakterisatie zal slechts een schatting 

geven als het gaat om de blootstellingen van alle bronnen over een lange periode te integreren [Ahlbom, 

2001]. 

De eerste epidemiologische studie over elektromagnetische straling en de kans op chronische 

ziekte [Wertheimer en Leeper, 1979] was gebaseerd op een beschrijving van de huizen van kinderen, 

waarbij de onderzoekers keken naar potentiële magnetische velden gegenereerd door dichtbij gelegen 

elektriciteitslijnen. Bij deze aanpak worden elektromagnetische velden buitenshuis en die van elektrische 

apparaten binnenshuis genegeerd. Het eerste artikel over blootstelling op de werkplek gebaseerd op ‘job-

title’ waarbij de onderzoekers alle blootstellingen buiten de werkplek negeren [Milham, 1982]. 
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Het is echter belangrijk om een zo goed mogelijke indicatie van de blootstelling van individuen aan 

elektromagnetische straling te verkrijgen. Hierbij is het noodzakelijk zowel de blootstellingen op het werk 

als de blootstellingen thuis te meten. Hoewel de blootstelling op de werkvloer vaak hoger is dan de 

blootstelling thuis, wordt er op de werkvloer per dag gemiddeld maar acht uur doorgebracht. De 

blootstelling thuis mag dan wel lager zijn, maar is vaak wel van langere duur. Ook kan het zo zijn dat 

tijdens uren waarin niet wordt gewerkt hoge blootstellingen plaatsvinden [Mezei et al., 2001], bijvoorbeeld 

bij klussen in en om het huis of aan de auto en slapen onder een elektrische deken of dicht naast een 

elektrische wekker. In de VS kunnen ook hoge blootstellingen aan elektromagnetische straling ontstaan 

wanneer niet genoeg afstand wordt gehouden van elektriciteitstoevoerbekabeling, omdat de kabels daar 

grotendeels bovengronds lopen. 

 

3.2.3 de incomplete typering van bronnen 

Door metingen te doen moet het in principe mogelijk zijn om alle blootstellingen mee te nemen, 

zowel thuis als op de werkvloer. Er zijn studies bekend die de blootstelling thuis en op de werkvloer 

hebben gecombineerd [Forssén et al., 2000]. Anderen hebben metingen verricht door zenders op kinderen 

te plaatsen in case-control studies [Green at al., 1999]. Dit onderzoek gaat er van uit dat het gedrag van het 

kind op het moment van het onderzoek hetzelfde is als in de periode die relevant is voor het eventuele 

ontstaan van de ziekte. In sommige onderzoeken is geprobeerd de complete blootstelling aan de hand van 

enquêtes te achterhalen [Kleinerman et al., 1997]. Het blijkt echter moeilijk, dan wel onmogelijk, om de 

antwoorden te combineren in een enkele index die zo de totale blootstelling moet weergeven. 

 

 

3.3 blootstelling op de werkvloer 

 

3.3.1 meetperiode 

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de blootstelling van werknemers in verschillende 

beroepsvelden moeten er dus metingen verricht worden. Het is van groot belang dat deze metingen over 

een zo groot mogelijke periode plaats vinden [Ahlbom et al., 2001]. Neem bijvoorbeeld de lijnwerkers die 

werken voor een elektriciteitsbedrijf. Op de plaats waar ze hun werk uitvoeren zijn ze soms blootgesteld 

aan magnetische velden tot wel 100 µT, terwijl ze ook gedurende een deel van hun werkdag op weg zijn 

naar de volgende werklocatie waarbij hun blootstelling vrijwel 0 µT is.  

 

3.3.2 beroepsclassificatie en ‘Job-Exposure’ matrix 

Als de metingen verricht zijn kan er een ‘job-exposure’ matrix (JEM) gemaakt worden. Een JEM is 

het best voor te stellen als een tabel waar de beroepen uitgelijnd zijn op de rijen en indices met betrekking 

tot blootstelling aan elektromagnetische straling in de kolommen, waarbij de gevonden waarden als 

blootstellingsmaat kunnen dienen. Kwantificatie van de blootstellingen aan elektromagnetische straling 

per beroepsgroep maakt het makkelijker werkplaatsen met elkaar te vergelijken. Ook wordt zo mogelijk 

gemaakt om de literatuur over blootstelling op de werkvloer te combineren met epidemiologische 

onderzoeken naar de effecten van elektromagnetische straling. 

In de praktijk blijkt het echter lastig om de verschillende beroepsgroepen goed te classificeren 

vanwege de variatie aan taken en de uitvoeringspraktijk binnen verschillende beroepen. Een aantal 

onderzoekers [Floderus et al., 1996; Forssén et al., 2003] maken gebruik van de Scandinavische versie van de 

‘International Standard Classification of Occupations’ (ISCO) die in 1980 werd opgesteld bij een Zweedse 
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volkstelling. Op deze manier kunnen beroepen worden geclassificeerd aan de hand van de toen 

toegewezen nummers. Andere auteurs houden het bij een simpele beroepsnaam. De uitkomsten van de 

matrices zullen niet compleet zijn, aangezien er altijd blootstellingen gemist zullen worden. Toch blijft het 

een goede schatting van de blootstelling op de werkvloer, omdat deze onderzoeken zich richten op 

specifieke, zichtbare bronnen van straling die kenmerkend zijn voor de beroepsgroep. 

 

3.3.3 variabiliteit binnen beroepen 

 Alhoewel de metingen die gedaan zijn op de verschillende werkvloeren uitvoerig zijn bestudeerd 

op dagelijkse variabiliteit is de algemene aanpak bij het toewijzen van blootstellingen aan beroepen nog 

maar weinig geëvalueerd [Kheifets, 1999]. Dat wil zeggen of een tweede groep onderzoekers met dezelfde 

taak tot dezelfde matrix komt is nog maar de vraag. Er zal dus nog goed gekeken moeten worden naar de 

reproductie en betrouwbaarheid van deze matrices. 

 Kijken we bijvoorbeeld naar het onderzoek van Savitz [1995] dan zien we het resultaat van 

metingen in vijf verschillende Amerikaanse elektriciteitsbedrijven van vier verschillende beroepen (tabel 

3.1). 

 

 

Tabel 3.1 Tijd Gewogen Gemiddelde in µT voor de blootstelling aan magnetische velden in verschillende  

beroepsgroepen [Savitz, 1995] 

 

 bedrijf 

beroep (engelse naam) 1 2 3 4 5 

clerical workers 0,10 0,21 0,22 0,26 0,35 

engineers 0,09 0,11 0,68 0,15 0,16 

linemen 0,94 1,12 0,38 0,57 0,72 

electricians 0,60 1,59 0,97 1,00 1,38 

 

 

In tabel 3.1 zijn twee aspecten duidelijk te zien. Allereerst hebben de beroepen waarvan je instinctief denkt 

dat ze een grote blootstelling hebben ook daadwerkelijk hoge blootstellingen (lijnwerkers, elektriciens). 

Ook zijn er beroepsgroepen die in een lagere blootstellingsklasse vallen dan verwacht, zoals 

werktuigbouwkundigen. Aan de hand van dit onderzoek wordt duidelijk dat er binnen een beroepsgroep 

tussen verschillende berdrijven nogal grote verschillen in gemiddelde blootstelling kunnen zitten tussen 

werknemers die in principe hetzelfde werk verrichten, alleen bij verschillende bedrijven. 

 

3.3.4 internationaal karakter metingen 

 Er zijn een tiental onderzoeken gedaan naar de blootstellingen van werknemers op de werkvloer. 

De onderzoeken zijn in verschillende landen uitgevoerd: onder andere in de VS [Savitz, 1995; McCurdy et 

al., 2001], Zweden [Floderus et al., 1996; Forssén et al., 2004], Engeland [Van Tongeren, et al., 2004], Nieuw 

Zeeland [Bethwaite et al., 2001], Finland [Hansen et al., 2000] en Canada [Armstrong et al., 1990]. Hierdoor 

zijn ze moeilijker met elkaar te vergelijken omdat het niet altijd duidelijk is of de werkomstandigheden in 

de verschillende landen gelijk zijn. In Amerika bijvoorbeeld loopt de elektriciteitsbekabeling bovengronds, 

terwijl dat in Europa vaak onder de grond loopt. Toch zijn een aantal vergelijkingen te maken tussen de 

blootstellingen waaraan de werknemers zijn blootgesteld.  
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3.3.5 blootstelling gemiddeld over beroepsgroep 

 De grootste studie die is uitgevoerd is die van Floderus et al. [1996; Zweden]. De studiegroep 

bestond uit een populatie van 1.098 Zweedse mannen. De analyse werd beperkt tot de 100 meest 

voorkomende banen volgens de volkstelling in 1980. Uiteindelijk komt het onderzoek op ‘job-exposure’ 

matrices voor 90 beroepen, vanwege het samenvoegen van een aantal verschillende soorten beroepen met 

dezelfde taken, zoals bij een aantal leraren. Tabel 3.2 geeft de gemiddelde waarden van de totale groep 

[Floderus et al., 1996]. 

 

 

Tabel 3.2 Statistieken voor de blootstelling aan ELF elektromagnetische straling in een studiegroep van 

1.098 mannen [Floderus et al., 1996] 

 

    percentiel   

 RG SD Min. 5 25 50 75 95 Max. MG 

werkdag gem. 0,28 0,62 0,02 0,06 0,12 0,17 0,27 0,66 9,68 0,18 

maximum 18 59 0,15 1,04 2,35 4,80 11 75 1088 5,81 

mediaan 0,14 0,15 0,01 0,03 0,07 0,11 0,16 0,32 1,94 0,10 

tijd (%)> 0,20 µT 25% 22% 0,01% 1,18% 9,26% 20% 32% 77% 100% 15%* 

SD 0,58 1,82 0,01 0,05 0,13 0,21 0,41 1,61 33 0,024 

RG = Rekenkundig Gemiddelde; SD = Standaard Deviatie; MG = Meetkundig Gemiddelde; alle waarden zijn 

gegeven in µT; * negen mannen zonder waarden boven 0,20 µT werden uitgesloten. 

 

 

In de tabel is te zien dat het rekenkundig gemiddelde van de werkdag gemiddelden van de totale groep 

0,28 µT is. Het feit dat het gemiddelde tussen de individuen hoger is dan het 75 ste percentiel wijst op 

scheefheid van de verdeling. Het rekenkundige gemiddelde van de maximum waarden was 18 µT, waarbij 

de helft van de mannen een mannen een maximum hadden dat boven de 5 µT uit kwam. De hoogst 

gemeten waarde was een blootstelling van 1088 µT en vier van de proefpersonen hadden een maximum 

dat niet boven de 0,20 µT uit kwam. Ook waren er beroepen met een minimum van 0,15 µT. De gemiddelde 

mediane waarde was 0,14 µT, waarbij de helft van de proefpersonen een mediane waarde hadden die 

hoger was dan 0,11 µT en 13% had een mediane waarde van boven de 0,20 µT. De tijd waarin 

proefpersonen werden blootgesteld aan een blootstelling van hoger dan 0,20 µT was gemiddeld 25%. De 

blootstellingswaarde van 0,20 µT wordt in de meeste artikelen gebruikt als grens tussen hoge en lage 

blootstelling. 

 

3.3.6 blootstellingen in individuele beroepsgroepen 

 Ook laten Floderus et al. [1996] in hun artikel zien hoe de blootstelling aan elektromagnetische 

straling is in de individuele beroepsgroepen. In tabel 3.3 zijn beroepen gerangschikt naar de hoogst 

gemeten blootstellingen aan elektromagnetische straling, onderverdeeld in werkdag gemiddelde, 

maximum, mediaan en de tijd doorgebracht bij blootstellingswaarden boven de 0,2 µT. 

 Een groot aantal van de beroepen met de hoogst gemeten waarden bevinden zich in de 

industriële sector. Vooral lassers blijken gemiddeld hoge blootstellingen te ondervinden, met maximum 

waarden die hoog oplopen. Ze werken 40% van hun werkdag met blootstellingen die hoger zijn dan 0,20 
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µT. Gelet op de waarden voor het werkdag gemiddelde lijken bosbewerkers (Forestry and logging workers) 

een grote blootstelling aan elektromagnetische straling te hebben. Bij de mediane waarden per dag staan 

ze echter in de lijst met lage blootstelling. Dit kan komen door de lage achtergrondwaarden die in het bos 

voorkomen en het onregelmatig gebruik van elektrische gereedschappen die de blootstellingswaarde flink 

opdrijven. Het blijkt dus verstandig niet af te gaan op één meetwaarde [Floderus et al., 1996].  

 Binnen de beroepsgroepen is veel variatie, deels door een verschil in taken en deels door 

verschillen in achtergrondniveaus, elektrische apparatuur en organisatie, waarbij de individuele 

gemiddelde waarde kan verschillen van 0,21µT tot 4,78µT [Floderus et al., 1996]. Grote variaties binnen 

hetzelfde beroep kunnen een beeld geven over de variatie binnen een bepaalde tijd of juist tussen 

individuen. 

 

 

Tabel 3.3 Voorbeelden van beroepen met de hoogst gemeten waarden voor werkdag gemiddelde, 

maximum, mediaan en percentage van de werkdag die wordt doorgebracht boven de 0,2 µT [Floderus et 

al., 1996] 

 

 ISCO   (µT)  

 code beroep (namen in engels) # MG 95%CI 

755 welders  13 1,12 0,60-2,09 werkdag 

gemiddelde 441 forestry and logging workers 9 0,76 0,20-2,89 

 753 sheet metal and coarse metal workers 10 0,52 0,22-1,26 

 632 railroad conductors, traffic controllers 7 0,39 0,20-0,74 

 661 postmen and sorting clerks 10 0,31 0,18-0,52 

755 welders 13 58,1 26,7-126,3 maximum 

waarden 753 sheet metal and coarse metal workers 10 22,3 6,6-74,5 

 761 installation, machine, and electric power 

electricians 

29 15,5 9,2-26,1 

 754 plumbers and pipe fitters 13 10,3 3,8-28,3 

 751 machine assemblers, machine and motor repair 

workers 

32 10,2 6,2-16,8 

302 retail sales and wholesale trade personnel 9 0,24 0,17-0,34 mediane 

waarden 661 postmen and sorting clerks 10 0,23 0,12-0,42 

 632 railroad conductors, traffic controllers 7 0,21 0,10-0,44 

 294 shipping and forwarding agents and others 8 0,20 0,10-0,39 

 4 chemical engineers and technicians 7 0,17 0,10-0,32 

632 railroad conductors, traffic controllers 7 tijd (%) 

> 0,2 µT  661 postmen and sorting clerks 10 

 755 welders 13 

 302 retail sales and wholesale trade personnel 9 

 4 chemical engineers and technicians 7 

43 % 

40 % 

40 % 

38 % 

35 % 

MG= meetkundig gemiddelde # = aantal personen CI = betrouwbaarheidsinterval 
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 Opvallend is de hoge blootstelling voor werknemers in de detailhandel (retail trade). Dit kan 

komen door blootstelling aan elektromagnetische velden van bekabeling naar koelkasten en vriezers, 

kassa’s, alarmsystemen, sealers, etc. Ook de hoge blootstelling van werkers bij de post (postal workers) is 

opmerkelijk. Dit zou te maken kunnen hebben met de apparaten die gebruikt worden bij de terminals van 

postkantoren of om de post te sorteren. Ook kan het komen doordat postbodes op hun route over 

ondergrondse elektriciteitsleidingen lopen, langs muren met elektriciteitsleidingen of gebruik maken van 

liften [Floderus et al., 1996]. 

 

3.3.7 elektrische versus Niet-Elektrische beroepen 

 London et al. [1994; VS] trekken in hun onderzoek een vergelijking tussen beroepen waarbij direct 

gewerkt wordt met elektrisch aangedreven apparaten en beroepen die hier niet direct mee te maken 

hebben. De uitkomst van dit onderzoek is weergegeven in tabel 3.4. 

 

 

Tabel 3.4  Percentage van de tijd blootgesteld aan elektromagnetische velden bij ‘electrical workers’ en 

‘non-electrical workers’ in Los Angeles [London et al. 1994]. 

 

beroep 

(engelse naam) 

gemiddeld 

magnetisch veld 

tijd (%) boven 

0,25 µT 

tijd (%) boven 

2,5 µT 

electrical workers 0,96 (0,13) µT 34,5 (1,7) 5,4 (0,7) 

non-electrical workers 0,17 (0,01) µT 12,9 (1,3) 0,4 (0,5) 

( ) : standaarddeviatie 

 

 

Latere onderzoeken [Bethwaite et al., 2001; Bracken et al., 1995; Floderus et al., 1996] vinden soortgelijke 

resultaten. Ook zij vinden een hogere blootstelling aan elektromagnetische straling voor werknemers die 

een elektrisch beroep hebben. De gemiddelde blootstelling aan elektromagnetische velden blijkt uit deze 

onderzoeken ruim vijf keer hoger te zijn voor werknemers met een beroep in de elektrische categorie dan 

werknemers met een beroep buiten de elektrische categorie.  

 

3.3.8 internationale verschillen en overeenkomsten 

 Als we de afzonderlijke indices bekijken voor een aantal gelijke beroepen dan zien we variatie en 

overeenkomsten (tabel 3.5). 

Uit deze vergelijking blijkt dat de gemiddelde waarden voor de blootsteling aan 

elektromagnetische velden voor een elektrotechnicus in Zweden bijna twee maal zo hoog is als die van een 

elektrotechnicus in de VS. Hetzelfde geldt voor de blootstelling van een tv-reparateur in de VS die een 

anderhalf keer zo hoge blootstelling lijkt te hebben dan een tv-monteur in Zweden. De percentages boven 

de grenswaarden zijn wat lastig te vergelijken omdat de onderzoeken niet dezelfde grenswaarden 

aanhouden.  

Wel is echter te zien dat de dagelijkse blootstelling boven de 0,20 µT bij tv-reparateurs in de VS 

significant hoger lijkt te liggen. De grote lijnen tussen de verschillende onderzoeken komen wel overeen. In 

het onderzoek van Sahl et al. [1994] hebben elektriciens, sub-station operators, machinisten, technici en 

lassers een rekenkundig gemiddelde blootstelling van boven de 1 µT. In het onderzoek van Floderus et al. 

[1996] was dit ook het geval. In beide onderzoeken zijn de niveaus van blootstelling aan 
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elektromagnetische straling bij beroepen die zware elektrische apparaten gebruiken groter dan in 

beroepen waar deze apparaten niet worden gebruikt. 

 

 

Tabel 3.5  Vergelijking van blootstellingsniveaus bij een aantal beroepen uit Floderus et al. [1996; Zweden] 

en London et al. [1994; VS] en van de percentages van de tijd die doorgebracht wordt boven de 0,20 µT en 

respectievelijk 0,25µT 

 

beroep (engelse naam) Floderus 

et al.(VS) 

London 

et al.(Zw) 

Floderus 

et al. (VS) 

London 

et al. (Zw) 

 RG (µT) RG (µT) tijd (%) > 0,20µT tijd (%) > 0,25µT 

electrical engineer 0,31 0,16 34 11,7 

welder 1,9 1,95 44 32,2 

TV repairman 0,23 0,34 34 46,9 

RG = rekenkundig gemiddelde.  

 

 

3.4 elektromagnetische straling bij vrouwenberoepen 

  

 Epidemiologische studies die zich richten op de relatie tussen blootstelling aan elektromagnetische 

straling op de werkvloer en mogelijke gezondheidseffecten richten zich voornamelijk op mannen [IARC, 

2002]. Een reden hiervoor is dat veel beroepen waarbij de blootstellingen aan elektromagnetische straling 

hoger liggen dan gemiddeld, zoals industriële en elektrotechnische beroepen, meestal worden uitgevoerd 

door mannen. In vergelijking met mannen zijn vrouwen vaker langdurig blootgesteld aan minder hoge 

niveaus aan elektromagnetische straling door monotone werkomgevingen in de industrie (bijvoorbeeld in 

de textielindustrie), achter computers in kantoren of in de algemene omgeving van de detailhandel 

[Floderus et al., 1996]. Er zijn echter ook typische vrouwenberoepen bekend waarbij gewerkt wordt met 

machines die hoge stralingsniveaus kunnen bereiken, zoals industriële naaimachines [Hansen et al., 2000]. 

  De meeste onderzoeken naar mogelijke gezondheidsklachten bij vrouwen als gevolg van 

elektromagnetische straling richten zich op het ontstaan van borstkanker en het krijgen van een miskraam. 

Het gebrek aan informatie over de blootstelling in typische vrouwelijke beroepsgroepen is vaak een 

probleem. Er kan echter een vertekend beeld ontstaan als er bij de beoordeling van de blootstelling bij 

vrouwen gebruik wordt gemaakt van informatie over blootstellingen die zijn gebaseerd op studies bij 

mannen. De significantie van onderzoeken gedaan bij vrouwen die werken in de beroepen met een hoge 

blootstelling aan elektromagnetische straling is vaak lager dan die bij mannen. Dit omdat er vaak minder 

vrouwen dan mannen werkzaam zijn in de onderzochte beroepen [Forssén et al., 2004]. 

 

3.4.1 JEM voor vrouwen 

 In hun onderzoek hebben Forssén et al. [2004; Zweden] een ‘job-exposure’ matrix opgesteld van de 

blootstelling aan extreem lage frequentie elektromagnetische velden onder werkende vrouwen. Dit deden 

ze door 49 veel door vrouwen beoefende beroepen te kiezen op basis van de Zweedse volkstelling uit 1980. 

Van de 49 beroepen komen 29 beroepen overeen met het onderzoek van Floderus et al. [1996]. Uit het 

onderzoek bleek dat het rekenkundig gemiddelde van alle proefpersonen lag op 0,20 µT, waarbij de 

mediaan 0,15 µT was. Van het totaal aantal onderzochte beroepen heeft 29% een lage blootstelling (tijd 
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gewogen gemiddelde van het 3e kwartiel < 0,17 µT en meetkundig gemiddelde < 0,10 µT). De beroepen 

met een blootstelling hoger dan het gemiddelde (in totaal 7% van de beroepen) staan gerangschikt in 

tabel 3.6. 

Vrouwen die werken achter de kassa (ISCO 204) zijn gemiddeld het hoogst blootgesteld aan 

elektromagnetische straling en verblijven ook het grootste deel van hun werktijd boven de grens van 0,20 

µT. Vooral de kassa’s, scanners en de beveiligingssystemen die in winkels zijn aangebracht dragen 

waarschijnlijk bij aan deze hoge dosis aan straling.  

 Een groot deel van de blootstelling die stewardessen ondervinden werd veroorzaakt aan boord van 

een vliegtuig, voornamelijk bij het opstijgen en landen. Vliegtuigen gebruiken een elektrisch systeem dat 

functioneert bij 400 Hz. Ook moet hier rekening gehouden worden met mogelijke blootstelling aan 

kosmische straling. 

 

 

Tabel 3.6  Meetkundig gemiddelde, mediaan, maximum waarde en percentage van de tijd doorgebracht 

boven 0,2 µT van typische vrouwenberoepen met een hoge blootstelling aan ELF elektromagnetische 

velden (TWA 1e kwartiel > 0,17 µT en MG > 0,24 µT) [Forssén et al. 2004] 

MG = Meetkundig gemiddelde, ( ) Tussen haakjes de standaarddeviatie 

ISCO beroep (engelse naam) # blootstelling (µT) %> 0,2 µT 

   MG mediaan max  

204 cashier 12 0,64(0,66) 0,41(0,26) 3,79(2,56) 71% 

912 cooks  8 0,37(0,21) 0,30(0,21) 6,26(5,21) 57% 

302 working proprietors in retail 

trade 

5 0,35(0,07) 0,33(0,12) 4,02(2,37) 70% 

44 dental nurse 11 0,35(0,20) 0,28(0,18) 14,04(26,51) 56% 

917 air stewardesses 12 0,35(0,17) 0,20(0,11) 3,80(2,45) 46% 

913 kitchen maids  9 0,33(0,22) 0,25(0,22) 8,16(5,00) 49% 

651 post office klerks 6 0,27(0,11) 0,23(0,14) 3,56(4,84) 60% 

 

 

In het onderzoek van McCurdy et al. [2001] zijn de verschillende vrouwenberoepen ingedeeld in 

sectoren. In dit onderzoek, gebaseerd op metingen onder vrouwen met chronische borstkanker, blijken 

vrouwen die werken in grootschalige keukens of in winkels of magazijnen het meest blootgesteld aan ELF 

elektromagnetische straling. Ook vonden zij lage blootstellingsniveaus van elektromagnetische straling 

onder vrouwen die een baan hadden op scholen, kantoren of als verpleegster. Er zijn niet veel andere 

onderzoeken die rapporteren over blootstellingen in winkels of magazijnen. In het onderzoek van Forssén 

et al. [2004] wordt ook een verhoogde blootstelling gemeten bij vrouwen die werken in grote keukens, 

winkels of magazijnen (tabel 3.7). Dat de blootstellingen in winkels en magazijnen verhoogd zijn zal 

waarschijnlijk mede het gevolg zijn van de elektronische artikelbeveiliging en de kassa’s. 

 In eerdere onderzoeken worden naaisters (seamstresses, code 711) genoemd als hoog 

blootgestelde beroepsgroep [Hansen et a ., 2000; VS]. In het onderzoek van Forssén et al. [2004] is dit 

echter niet het geval. De naaisters die in het onderzoek van Forssén et al. [2004] meewerkten hadden 

allemaal een eigen atelier en werkten niet in de kledingindustrie zoals de naaisters in de VS. Deze niveaus 

van blootstelling zijn uit het onderzoek van Forssén et al. dus niet te vergelijken met andere onderzoeken. 

l
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Tabel 3.7 Blootstelling van vrouwen op de werkvloer onderverdeeld in 5 grote sectoren [Forssén et al. 

2004] 

 

werkomgeving # blootstelling (µT) %> 0,2µT 

  MG mediaan max  

gezondheidszorg 67 0,11(0,07) 0,08(0,06) 2,62(1,90) 15% 

kinderopvang / scholen 55 0,15(0,10) 0,10(0,07) 5,41(2,12) 18% 

kantoor 127 0,16(0,13) 0,13(0,12) 2,41(2,32) 21% 

grote keukens 34 0,38(0,43) 0,25(0,18) 5,97(4,55) 51% 

winkel / magazijn 33 0,31(0,17) 0,27(0,18) 5,84(2,55) 57% 

 

 

 

3.4.2 vergelijking tussen mannen en vrouwen 

Eén van de doelen van Forssén et al. [2004] was het maken van een JEM voor vrouwen, zodat ze die 

konden vergelijken met de JEM die Floderus et al. [1996] hadden gemaakt voor mannen. In veel gevallen 

kwamen de JEMs van Forssén en Floderus voor de verschillende beroepen goed met elkaar overeen, 

alhoewel er voor een aantal beroepen een duidelijk verschil te zien is. Veel van de verschillen tussen 

mannen en vrouwen bij bijvoorbeeld inpakkers (code 881), postbodes (code 661) en boeren (code 401) 

zullen ontstaan door het verschil in uitvoerende taken. Ook zouden er verschillen kunnen optreden door 

het verschil in het gebruik van apparatuur door mannen en vrouwen of de periode waarin het onderzoek is 

uitgevoerd. Het onderzoek van Floderus et al. is gedaan tussen 1989 en 1991, terwijl het onderzoek van 

Forssén is uitgevoerd tussen 2001 en 2002. Er zijn bij het laatste onderzoek naar alle waarschijnlijkheid 

meer vrouwen werkzaam in vergelijking met de periode tussen 1989 en 1991. Ook zijn vrouwen andere 

beroepen gaan uitvoeren. Voor beide groepen geldt dat elektrische gereedschappen met de tijd verbeterd 

zijn en zo de blootstelling is teruggedrongen. De distributie van de blootstellingen voor werkende mannen 

en vrouwen is weergegeven in tabel 3.8.  

 

 

Tabel 3.8  Distributie van de blootstellingen in de populatie van werkende vrouwen in Stockholm County 

1980 met behulp van de JEM voor vrouwen [Forssén et al., 2004] en die van mannen [Floderus et al., 1996]  

 

gemiddelde 

van TWA 

JEM 

vrouwen 

JEM 

mannen 

JEM* 

vrouwen 

JEM* 

mannen 

< 0,10 µT 21,4 % 7,2 % 24,9 % 12,0 % 

0,11-0,20 µT 48,3 % 47,4 % 55,9 % 79,0 % 

0,21-0,30 µT 13,7 % 4,4 % 15,6 % 7,3 % 

> 0,30 µT 3,0 % 1,0% 3,6 % 1,7 % 

onbekend 13,6 % 40,0 % 0 % 0 % 

* Gecorrigeerd voor onbekende gemiddelde waarden 
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Voor een groot deel van de werkende mannelijke populatie is geen JEM beschikbaar, maar voor vrouwen 

geldt dat minder. Hierdoor is het moeilijk om conclusies hieraan te verbinden. De JEM’s met een * geven de 

verdeling ervan uitgaande dat de onbekende blootstellingen gelijk over de verschillende categorieën zijn 

verdeeld. Door JEMs voor mannen te gebruiken in epidemiologische studies voor vrouwen kunnen 

misclassificaties ontstaan. De JEM voor mannen uit Floderus et al. [1996] is gebruikt in onderzoeken van 

Feychting et al. [1997, 1998, 2000] en Forssén et al. [2000]. 

 

 

3.5 onderzoek in Nederland 

 

In Nederland zijn weinig onderzoeken gedaan naar de effecten van elektromagnetische straling op 

de werkvloer. Veelal wordt in rapporten van de Gezondheidsraad gebruik gemaakt van data uit het 

buitenland. Kleinjans en Schuurman [1995] geven aan dat er geen reden is om aan te nemen dat de 

Nederlandse blootstellingssituatie sterk afwijkt van de situatie in andere Westerse landen. Dit zou blijken 

uit literatuur en informatie die ze hebben gehaald uit interviews met werknemers uit het Nederlandse 

bedrijfsleven. Ze geven aan in welke bedrijfstakken bronnen van niet-ioniserende straling en velden 

worden gebruikt. De belangrijkste risicogroepen in arbeidssituaties zijn volgens Kleinjans en Schuurman: 

 

Werkers in elektrotechnische beroepen: 

 Elektrotechnici en –ingenieurs 

 Monteurs 

 Elektriciens 

 Werkers aan hoogspanningsapparatuur 

 Werkers aan telecommunicatieapparatuur 

 Gebruikers van telecommunicatieapparatuur 

 Televisie- en radiomonteurs en installateurs 

 Radio- en radarmecaniciens 

 Assembleerders van elektrische en elektronische apparaten 

Werkers in de metaalindustrie: 

 Arbeiders in de aluminiumindustrie 

 Bedieners van (smelt)ovens 

 Lassers ed. 

 Werkers met soldeerapparatuur 

 Smeden 

 Bedieners van verfdrogers 

Werkers in medische beroepen: 

 Bedieners van MRI-apparatuur 

 Bedieners van apparatuur voor simulatie van botgroei 

 Fysiotherapeuten 

Overige 

 Werkers in de kunststofindustrie 

 Bioscoopmedewerkers 

 Werkers aan/op tractiesystemen (metro, tram, trein) 

 Beeldschermwerkers 
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 Werkers in specifieke onderzoeksinstituten (bellenkamer, deeltjesversneller, inductieroerders en 

 verhitters) 

 Kantine- en keukenmedewerkers 

 Bakkers en koks 

 Glasblazers 

 

Deze beroepen kwamen al in de hiervoor besproken studies als beroep met verhoogde blootstelling aan 

elektromagnetische velden naar voren. Vooral bij deze groepen werknemers moet gekeken worden naar 

de normen die zijn opgesteld voor blootstelling aan elektromagnetische straling en of er mogelijk meer 

ziektegevallen zijn in vergelijking met laag blootgestelde werknemers. 

 

 

3.6 conclusie 

 

Sinds 1979 [Wertheimer and Leeper] is er discussie over de manier van het meten van de 

blootstelling aan elektromagnetische straling. In het begin werd veelal gebruik gemaakt van ‘wire-codes’ 

en ‘job-titles’. Deze twee manieren van het schatten van de blootstelling lijken echter achterhaald nu het 

mogelijk is steeds preciezere metingen uit te voeren. Bij het meten van blootstellingen komen echter de 

nodige problemen aan de orde. Zo is niet bekend wat de relevante blootstellingsmaat is of de 

inductieperiode die nodig is voor het ontstaan van schadelijke gezondheidseffecten. Een ander probleem is 

dat schattingen meestal een retrospectieve natuur hebben. De gezondheidseffecten die onderzocht 

worden zijn vaak zeldzaam en dus moeilijk te voorspellen. Ook blijkt het moeilijk om een volledige 

typering te verkrijgen van de bronnen waaraan iemand is blootgesteld. 

Naar blootstelling aan elektromagnetische straling op de werkvloer zijn in de jaren na 1979 veel 

onderzoeken gedaan. In grote lijnen stemmen de resultaten overeen. Zo hebben elektrische beroepen een 

doorgaans hogere blootstelling dan beroepen met een niet-elektrisch karakter, maar ook in niet-

elektrische beroepen kunnen hoge blootstellingen voorkomen. Ook tussen verschillende landen zijn er 

overeenkomsten tussen de beroepen met een hoge blootstelling. Er blijven op kleinere schaal echter wel 

verschillen bestaan waar rekening mee gehouden moet worden. 

Het grote onderzoek van Floderus et al. [1996] geeft een gemiddelde waarde van blootstelling aan 

elektromagnetische straling 0,28 µT en een gemiddeld maximum van 18 µT. De verdeling in het onderzoek 

blijkt echter wel scheef te zijn. Vooral in de industriële sector lopen de blootstellingen aan 

elektromagnetische straling vaak hoog op. Zo verblijven industriële lassers gemiddeld 40% van hun 

werkdag boven de 0,4 µT. 

Epidemiologische studies over de relatie tussen blootstelling aan elektromagnetische straling op de 

werkvloer en mogelijke gezondheidseffecten richten zich voornamelijk op mannen. Voor vrouwen moet 

rekening gehouden worden met deels andere waarden. In het onderzoek van Forssén et al. [2004] is de 

gemiddelde waarde voor blootstelling bij werkende vrouwen 0,20 µT op de werkvloer. Vooral vrouwen die 

werken achter de kassa blijken blootgesteld te worden aan een relatief hoge dosis aan elektromagnetische 

straling. Sectoren waarin veel vrouwen werken met een hoge blootstelling aan elektromagnetische straling 

zijn de grootschalige keukens en de detailhandel. 

Dat er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen die hetzelfde beroep uitoefenen kan onder 

andere liggen aan het feit dat mannen en vrouwen vaak andere uitvoerende taken hebben. Vaak werken 

mannen bijvoorbeeld met andere apparaten dan vrouwen. Ook moet rekening gehouden worden met de 

veranderende rol van de vrouwen op de arbeidsmarkt tussen het verschijnen van de eerste 
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wetenschappelijke artikelen en nu. De ‘job-exposure’ matrices (JEM’s) van mannen en vrouwen verschillen 

van elkaar. Door gebruik te maken van JEM’s voor mannen in epidemiologische studies die gaan over 

blootstellingen aan elektromagnetisch straling op de werkvloer van vrouwen, kunnen misclassificaties 

ontstaan. 

In Nederland zijn weinig onderzoeken gedaan naar de effecten van elektromagnetische straling op 

de werkvloer. De Gezondheidsraad gebruikt gegevens uit het buitenland. In het rapport van Kleinjans en 

Schuurman [1995] wordt een opsomming gegeven van de belangrijkste risicoberoepen. Deze wijkt niet af 

van wat er uit buitenlandse literatuur bekend is. 
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H o o f d s t u k  4   
 

 

 

Ziektebeelden 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 inleiding 

 

Dit hoofdstuk gaat over de mogelijke gevolgen van elektromagnetische straling op de 

volksgezondheid. Er zijn vanaf 1979 veel onderzoeken verricht naar elektromagnetische straling en het 

verband met mogelijke negatieve gezondheidseffecten als leukemie, borstkanker of depressie. Twee 

onderzoeksinstituten hebben een overzichtsrapport geschreven over de risico’s van elektromagnetische 

straling voor de mens. Met behulp van deze twee rapporten zal een overzicht worden gegeven van de 

literatuur die beschikbaar is en waar mogelijk een risicoschatting gemaakt worden over de betrokkenheid 

van elektromagnetische straling bij deze ziektebeelden. 

 

 

4.2 studie naar de mogelijke gevolgen van elektromagnetische straling 

 

Wertheim en Leeper [1979] waren de eersten die een verband legden tussen blootstelling aan 

elektromagnetische straling binnenshuis en kanker bij kinderen. Ook hebben zij bij volwassenen veel 

studies verricht naar het mogelijke carcinogene effect van elektrische en magnetische straling op meerdere 

plaatsen in het lichaam. Steeds weer kwam de vraag uit de maatschappij: “kan blootstelling aan elektrische 

of magnetische velden leiden tot kanker of andere gezondheidseffecten?” 

Inmiddels zijn er al veel studies verricht naar de mogelijke gezondheidseffecten van 

elektromagnetische straling. De studies zijn onder te verdelen in: 

• onderzoeken gedaan naar kanker bij kinderen 

• onderzoeken gedaan naar kanker bij volwassenen 

• onderzoeken gedaan naar andere gezondheidseffecten dan kanker bij volwassenen 

• onderzoeken gedaan met dierproeven 

 

De onderzoeken bij kinderen richten zich vooral op leukemie en tumoren in het centrale 

zenuwstelsel. Bij volwassenen richten de onderzoeken naar kanker zich op leukemie, hersentumoren, 

borstkanker, longkanker en in mindere mate op teeltbalkanker en huidkanker. Ook zijn er een groot 

aantal onderzoeken verricht naar mogelijke andere gezondheidseffecten als gevolg van 

elektromagnetische straling, zoals:  
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• reproductieproblemen  

• problemen bij de ontwikkeling 

• immunologische effecten 

• hematologische effecten 

• neuro-endocrine effecten 

• cardiovasculaire problemen 

• zelfmoordneigingen en depressie 

• neurodegeneratieve effecten  

 

Twee instanties hebben alle relevante onderzoeken over elektromagnetisch straling bij elkaar 

gelegd om zo een risico-evaluatie te maken. In augustus 1998 bracht het National Institute of 

Environmental Health Sciences (NIEHS) van het U.S. National Institutes of Health samen met de U.S. 

Department of Health and Human Services en Public Health Service een rapport [NIEHS, 1998] uit waarin ze 

een schatting maakten van de gezondheidseffecten die kunnen ontstaan bij het gebruik van elektrische en 

magnetische velden. In 2002 bracht de International Agency for Research on Cancer (IARC) onderdeel van 

de World Health Organization (WHO) een monograph [IARC, 2002] uit waarin ze een schatting maakten 

van het carcinogene risico voor mensen die blootgesteld zijn aan elektromagnetische straling.  

Aangezien de resultaten uit deze twee rapporten een compleet beeld geven van de onderzoeken 

die tot 2002 zijn uitgevoerd, zal dit onderzoek zich vooral op deze rapporten richten. Voor de periode na 

2002 is onderzocht of nog andere relevante publicaties zijn verschenen. 

 

4.2.1 NIEHS 

Het National Institute of Environmental Health Sciences werd door het Congres van de VS gevraagd 

een evaluatie te maken van het mogelijke effect van blootstelling aan extreem laag frequente 

elektromagnetische straling (ELF EMS) voor de volksgezondheid. Het werd een veelomvattend rapport over 

de kwaliteit van de wetenschappelijke artikelen en de sterkte van de bewijzen ten opzichte van 

elektromagnetische straling. Dit rapport werd voorafgegaan door drie symposia en een bijeenkomst van 

een werkgroep. Het doel van deze werkgroepbijeenkomst was het kritisch bespreken en evalueren van de 

onderzoeksdata over blootstelling aan extreem laag frequente elektromagnetische straling en mogelijke 

biologische of gezondheidseffecten.  

De werkgroep bestond uit mensen die betrokken waren bij onderzoek naar elektromagnetische 

straling, maar ook wetenschappers uit heel andere diciplines, zoals epidemiologen, cel- en moleculair 

biologen, artsen, wiskundigen, pathologen, toxicologen, statistici en natuurkundigen. De diversiteit aan 

kennis zorgde voor een interdisciplinaire discussie met een breed perspectief. 

 

4.2.2 IARC 

In 1969 initieerde het International Agency for Research on Cancer (IARC) een programma om 

chemicaliën te evalueren en hun carcinogene karakter te beoordelen. Na een evaluatie verschenen de 

uitkomsten dan in de vorm van een monograph. Later werd het programma verbreed om zo ook 

blootstelling aan complexe mengsels van stoffen (deze kunnen onder andere voorkomen bij bepaalde 

beroepen), biologische agentia (zoals virussen) en fysische agentia (zoals straling) te evalueren. 

Om in aanmerking te komen voor een evaluatie moet een agens voldoen aan twee criteria: (1) er 

moet bewijs zijn voor blootstelling aan mensen en (2) er moet een bewijs zijn of een vermoeden dat de stof 

mogelijk carcinogeen zou kunnen zijn.  
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Het doel van het programma is om een gedetailleerde uitwerking te publiceren van de 

carcinogeniteit van die agentia. Om een evaluatie tot stand te brengen worden internationale 

werkgroepen, waarin experts zitten op het gebied van chemische carcinogenese en experts uit het 

gerelateerde werkveld, gevraagd te helpen. Ook proberen ze een indicatie te geven voor additionele 

onderzoeksvelden. 

 

4.2.3 epidemiologische studies naar gezondheidseffecten 

Als het gaat om epidemiologische studies naar kanker wijzen beide rapporten op de problemen bij 

het evalueren ervan. De problemen zijn als volgt: 

• Mate van blootstelling: iedereen in een populatie wordt blootgesteld aan elektromagnetische 

straling, het is daarom nodig om mensen met een hoge en lage blootstelling te kunnen 

onderscheiden. 

 

 

 

 

 

• Onwetendheid van de mensen: mensen die blootgesteld worden aan elektromagnetische straling 

voelen dit niet en onthouden het dus ook vaak niet, hierdoor kunnen epidemiologische studies 

zich dus niet alleen richten op enquêtes.

• Het ontbreken van grenzen tussen hoge en lage blootstelling: omdat er nog geen biologisch 

mechanisme bekend is weten wetenschappers vaak ook niet waar ze de grens moeten trekken 

tussen hoge en lage blootstelling. 

• Variabiliteit van de blootstelling op korte termijn: magnetische velden kunnen binnen een aantal 

seconden al sterk wisselen. De schatting van de individuele blootstelling wordt zo een lastige 

optelsom.

• Variabiliteit van de blootstelling op lange termijn: magnetische velden veranderen met de jaren, 

het is daarom moeilijk een schatting te maken van de individuele blootstelling met behulp van 

historische data.

• Variabiliteit van de blootstelling per ruimte: magnetische velden veranderen per plaats waar een 

persoon zich bevindt, deze veranderingen zijn alleen te ondervangen met persoonlijke metingen. 

• Gaten in de blootstelling: vaak ontbreken de gegevens over blootstellingen van personen als ze 

niet thuis of op het werk zijn, maar bijvoorbeeld in de auto. Deze kunnen echter van grote invloed 

zijn.

• Latentieperiode: sommige ziekten hebben een grote latentieperiode, waardoor het lastig te 

achterhalen is wanneer de blootstelling relevant was.

 

Rekening houdend met deze problemen komen de rapporten tot evaluaties over de blootstelling 

van personen aan elektromagnetische straling en de mogelijke betrokkenheid van elektromagnetische 

straling bij het ontstaan van gezondheidsproblemen. 

 

 

4.3 studies bij kinderen 

 

4.3.1 leukemie 

Sinds het rapport in 1979 [Wertheimer en Leeper, 1979], waarin voor het eerst de suggestie werd 

gewekt dat er een verband bestond tussen elektromagnetische straling en leukemie bij kinderen, zijn er 

tientallen artikelen verschenen die dit fenomeen onderzocht hebben. 
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Het NIEHS vond vier bruikbare onderzoeken gebaseerd op ‘wire codes’ relevant. Wertheimer en 

Leeper [1979], Savitz et al. [1988], London et al. [1991] vonden allemaal een verhoogd risico, terwijl het 

onderzoek van Linet et al. [1997] geen verhoogd risico voor leukemie bij kinderen liet zien. Tevens lieten de 

onderzoeken van Savitz et al. en London et al. een trend zien. Dit hield in dat bij een hogere ‘wire code’ 

ook een hoger risico op leukemie werd waargenomen. Meta-analyse van verschillende gegevens door 

Wartenberg et al. [1998] liet hier ook een verhoogd risico zien van 50% voor leukemie (OR=1,5; 95%CI, 1,0-

2,2). 

Onder de onderzoeken die gebruik maakten van berekende magnetische velden om zo een risico- 

evaluatie te maken zaten vier Scandinavische studies die van goede kwaliteit lijken. Drie van de studies 

[Feychting and Ahlbom, 1993; Olsen et al., 1993; Verkasalo et al., 1993] vonden een verhoogd risico op het 

ontstaan van leukemie als gevolg van elektromagnetische straling en één kleinere studie vond geen effect 

[Tynes et a ., 1992]. Deze onderzoeken maakten gebruik van historische informatie over voltages en 

configuraties en zijn daarom minder gevoelig voor meetfouten. De meta-analyse van Wartenberg et al. 

[1998] ondersteunt de resultaten. Deze gaf een verhoogd risico weer van 63% voor leukemie (OR=1,6; 

95%CI, 0,8-3,0). 

l

Drie onderzoeken die zijn gedaan naar apparaten die elektromagnetische straling uitzenden en zo 

mogelijk leukemie kunnen veroorzaken voldoen [NIEHS]. Echter alle drie de onderzoeken [Hatch et al., 

1998; London et al. 1991; Savitz et al. 1990] vonden onvoldoende bewijs voor een verhoogd risico op het 

ontstaan van leukemie. 

Het IARC wijst ook nog op een tweetal grote samenvattende analyses [Ahlbom et al., 2000; 

Greenland et al., 2000]. Ahlbom et al. [2000] gaven een samenvatting van negen artikelen over de relatie 

tussen leukemie bij kinderen en magnetisch velden in huis. Zij leggen de nadruk op het meetkundig 

gemiddelde van de blootstelling van het kind in de slaapkamer in het meest recent bewoonde huis. Deze 

studie vond geen verhoogd risico voor kinderen blootgesteld aan een elektromagnetisch veld lager dan 0,4 

µT. Boven de 0,4 µT vonden ze echter een twee maal zo hoog risico. 

De analyse van Greenland et al. [2000] geeft een samenvatting van 16 studies. In tegenstelling tot 

het onderzoek van Ahlbom et al. [2000] bevat deze analyse ook studies die alleen kijken naar ‘wire-codes’ 

voor risico-evaluatie en iets minder secuur zijn dan de meer recente studies. In deze studie hebben de 

onderzoekers gekozen voor 0,3 µT als breekpunt. De onderzoekers vonden een verhoogd risico van 1,7 voor 

blootstelling boven de 0,3 µT. 

 

4.3.2 kanker aan het centrale zenuwstelsel 

Vier studies voldoen in hun evaluatie naar de relatie tussen het ontstaan van hersentumoren en 

elektromagnetische straling [NIEHS]. Twee vroege studies vonden een verhoogd risico [Savitz et al., 1988; 

Wertheimer and Leeper, 1979] en twee latere studies vonden geen effect [Gurney et al., 1996; Preston-

Martin et al., 1996]. De verschillen in de data maken het moeilijk een conclusie te trekken. De meta-analyse 

laat een risico zien van 1,2 met een 95% zekerheidsinterval van 0,7-2,2 [Wartenberg et al., 1998]. 

Het IARC vindt dat studies geen consistente relatie laten zien tussen het ontstaan van 

hersentumoren bij kinderen en extreem laag frequente elektromagnetische straling. De studies zijn vaak 

klein en van geringe kwaliteit. 

 

4.3.3 ander kankeronderzoek 

In het IARC-rapport zijn verschillende studies die een relatie weergeven tussen het gebruik van 

elektrische apparatuur en het ontstaan van kanker bij kinderen geëvalueerd. In het algemeen geven ze 

geen bewijs voor verhoogde risico’s die veroorzaakt worden door de lengte en de frequentie van het 
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gebruik van de apparaten. Veel onderzoekers halen hun informatie uit interviews die pas jaren na het 

ontstaan van de kanker zijn afgenomen, hierdoor kunnen er veel fouten sluipen in de verkregen 

informatie. 

Volgens het rapport van de IARC zijn de studies die gedaan zijn naar blootstelling van ouders in de 

periode voor of gedurende de zwangerschap methodologisch zwak. Ook zijn de resultaten van deze 

onderzoeken niet consistent. 

Het aantal gevallen van lymfeklierkanker was in de studies te klein om betrouwbare conclusies aan 

te verbinden [NIEHS]. 

 

4.3.4 conclusies 

De conclusies die door de twee verschillende rapporten worden getrokken over de effecten van 

elektromagnetische straling bij kinderen zijn gelijk: 

 

• Er is beperkt bewijs voor de carcinogeniteit van extreem laag frequente elektromagnetische velden 

bij mensen in relatie tot leukemie bij kinderen 

• Er is onvoldoende bewijs met betrekking tot tumoren aan het centrale zenuwcentrum bij kinderen 

• Er is onvoldoende bewijs met betrekking tot lymfeklierkanker bij kinderen 

 

 

4.4 studies bij volwassenen 

 

Zowel het NIEHS als het IARC-rapport delen de onderzoeken in naar de effecten van blootstelling 

aan elektromagnetische straling bij volwassenen op de werkvloer (occupational exposure) en thuis 

(residential exposure). Omdat het aantal artikelen dat verschenen is over dit onderwerp zo groot is, is in 

beide rapporten goed naar de opzet van de onderzoeken en mogelijke fouten gekeken. De evaluatie 

neemt alleen die artikelen mee welke voldoen aan strenge criteria. 

 

4.4.1 studies naar kankereffecten 

 

blootstelling in huis 

leukemie 

Naar een mogelijke relatie tussen het ontstaan van leukemie en blootstelling aan magnetische 

straling in huis zijn een aantal studies gedaan. Sommige van deze studies maken gebruik van straling 

veroorzaakt door elektrische apparaten [Preston-Martin et al., 1988; Lovely et al., 1994], anderen van de 

afstand tot transmissiekabels [Li et al., 1997], ‘wire-codes’ [Feychting and Ahlbom, 1992; 1994] of directe 

metingen [Feychting et al., 1997]. Alle artikelen komen echter tot de conclusie dat er geen verband bestaat 

tussen blootstellingen thuis en het ontstaan van leukemie. 

 

hersenkanker 

Li et al. [1997] onderzochten het verband tussen elektromagnetische straling en het ontstaan van 

hersenkanker in Taiwan. Twee andere studies onderzochten het verband met kanker aan het centrale 

zenuwstelsel in het algemeen [Feychting et al., 1997; Verkasalo et al., 1996]. Geen van deze onderzoeken 

toonden een verband aan. 
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borstkanker 

Het verband tussen het gebruik van elektrische dekens en het ontstaan van borstkanker bij 

vrouwen is onderzocht in een grote studie in de VS [Vena et al., 1991]. Men vond een niet-significante 

verhoging van het risico, maar ieder bewijs voor een verband met de duur van de blootstelling ontbrak. 

Drie studies maakten gebruik van berekende velden [Verkasalo et al., 1996; Li et al., 1997; 

Feychting et al., 1998]. Deze artikelen tonen geen verband aan tussen elektromagnetische straling in huis 

en het ontstaan van borstkanker bij vrouwen. De Zweedse studie vond echter wel een tweevoudige 

verhoging voor borstkanker bij mannen, maar het aantal gevallen was echter te klein om er uitspraken 

over te doen. 

 

conclusie 

Er is onvoldoende bewijs dat blootstelling aan extreem laag frequente elektromagnetische velden 

in huis carcinogeen kan zijn voor volwassenen. 

 

beroepsmatige blootstelling 

Het rapport van het IARC kijkt voornamelijk naar de carcinogeniteit van elektromagnetische 

straling en niet naar de overige gezondheidseffecten. In het rapport van de NIEHS worden naast kanker 

wel andere gezondheidseffecten van elektromagnetische straling beschouwd. De data die hieronder 

worden genoemd bij niet-kanker effecten zijn dus gebaseerd op het rapport van de NIEHS. 

 

leukemie 

Tenminste 70 epidemiologische studies hebben hiervoor materiaal geleverd [NIEHS]. De meeste van 

deze onderzoeken waren gebaseerd op ‘job title’. Hiervoor moest men dus eerst een oordeel vormen over 

bij welke beroepen werknemers een hoge blootstelling aan elektromagnetische straling ondervinden.  

Een meta-analyse geeft volgens de NIEHS een klein, maar significant, verhoogd risico voor leukemie 

bij een brede groep mensen met een elektriciteit geassocieerde werkomgeving. Het IARC spreekt echter 

van inconsistentie in de door hun onderzochte artikelen. Zij vinden dat er geen bewijs is geleverd voor een 

blootstelling-respons relatie. Ze vinden dan ook geen samenhang tussen het ontstaan van leukemie en 

elektromagnetische straling. Hier verschillen de twee rapporten dus van standpunt. 

Voor de twee grootste hoofdgroepen van leukemie, Chronische Lymfatische Leukemie (CLL) en 

Acute Myeloïde Leukemie (AML), is door de NIEHS een aparte evaluatie gemaakt. 

 

Chronische Lymfatische Leukemie  

Volgens de NIEHS geven vier relevante artikelen de relatie tussen blootstelling aan 

elektromagnetische straling en CLL weer, twee Zweedse [Feychting et al., 1997; Floderus et al., 1993], één 

Frans-Canadese [Thériault et al., 1994] en één uit de VS [Savitz and Loomis, 1995]. De studie uit de VS toont 

helemaal geen verband aan tussen elektromagnetische straling en CLL, wat zou kunnen komen omdat hier 

de data zijn verzameld uit overlijdensaktes. Deze overlijdensaktes zijn erg gevoelig voor fouten. De Frans-

Canadese studie vindt geen significant verhoogd risico voor CLL (OR=3,7; 95%CI=1,8-7,7). Onderzoekers in 

de twee Zweedse studies vinden echter wel significant verhoogde risico’s voor CLL. In de studie van 

Floderus et al. [1993] blijkt dat het risico toeneemt als de hoogte van de blootstelling toeneemt. Een 

beperking aan dit onderzoek was de grote hoeveelheid mensen die niet wilde meewerken. 

Alhoewel elke studie wel een beperking heeft lijkt er toch wel degelijk een trend te bestaan tussen 

blootstelling aan magnetische straling en CLL. 
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Acute Myeloïde Leukemie  

Dezelfde vier artikelen beschrijven ook de relatie tussen elektromagnetische straling en AML. De 

studie uit de VS [Savitz and Loomis, 1995] en de studie van Feychting et al. [1997] geven hier een niet-

significant verhoogd risico. Floderus et al. [1993] vinden in hun studie geen verband tussen 

elektromagnetische straling en het ontstaan van AML. Ook het onderzoek van Thériault et al. [1994] vindt 

alleen een verhoogd risico bij blootstellingen boven de mediaan. 

 

kanker aan het centrale zenuwste sel l

 

 

 

Zowel de NIEHS en het IARC noemen de risico’s die in de artikelen zijn weergegeven niet 

significant. Alleen de studie van Floderus et al. [1993] vindt een verhoogd risico voor het ontstaan van een 

hersentumor, de onderzoekers vonden hier echter geen dosis-respons relatie.  

Het IARC concludeert dat er geen verband is bewezen tussen het ontstaan van hersentumoren en 

elektromagnetische straling, omdat de artikelen geen eenduidig effect laten zien. De NIEHS houdt echter 

een slag om de arm en vindt dat, alhoewel de resultaten zeer inconsistent zijn, de verschillende studies een 

aanwijzing zouden kunnen geven voor het bestaan van een verband tussen elektromagnetische straling en 

het ontstaan van hersenkanker. Hiervoor is meer onderzoek nodig met resultaten die elkaar ondersteunen. 

 

borstkanker 

bij mannen 

Het grootste betrouwbare onderzoek naar de relatie tussen het ontstaan van borstkanker bij mannen en 

elektromagnetische straling is een onderzoek uit Zweden [Flodérus et al., 1994]. Volgens de NIEHS is dit 

ook het enige onderzoek dat goed genoeg is om te gebruiken, omdat dit het enige onderzoek is in dit veld 

dat voor de blootstellings-beoordeling ook daadwerkelijk gebruik maakt van metingen en niet van een 

indeling naar beroep. Het onderzoek toont echter geen verband aan tussen elektromagnetische straling en 

borstkanker bij mannen.

bij vrouwen 

Voor de relatie tussen elektromagnetische straling en ontwikkeling van borstkanker bij vrouwen is er alleen 

een onderzoek gedaan in Denemarken [Johansen and Olsen, 1998]. Voor het onderzoek zijn metingen 

verricht. Ook hier vonden de auteurs geen verband tussen elektromagnetische straling en borstkanker bij 

vrouwen.

 

conclusies 

Het NIEHS en het IARC verschillen bij deze evaluatie van standpunt: 

 

NIEHS: 

• Er is beperkt bewijs dat blootstelling aan extreem laag frequente elektromagnetische velden op de 

werkvloer carcinogeen kan zijn voor volwassenen. Deze evaluatie is gebaseerd op de resultaten 

van de studies naar Chronische Lymfatische Leukemie  

• Er is onvoldoende bewijs met betrekking tot alle andere vormen van kanker 

 

IARC: 

• Er is onvoldoende bewijs voor de carcinogeniteit van extreem laag frequente elektromagnetische 

velden met betrekking tot alle vormen van kanker bij volwassenen 
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Samengevat komen het NIEHS en het IARC echter tot een zelfde slotconclusie: 

 

• Extreem laag frequente elektromagnetische straling is mogelijk carcinogeen voor mensen 

 

Hiermee valt extreem laag frequente elektromagnetische straling in groep 2B (mogelijk 

carcinogeen) op basis van epidemiologisch en experimenteel bewijs over carcinogeniteit en andere 

relevante data. 

Het enige punt waarop de twee rapporten daadwerkelijk van elkaar verschillen is het mogelijke 

bewijs voor het ontstaan van CLL door blootstelling aan elektromagnetische straling op de werkvloer. 

 

4.4.2 studies gedaan naar niet-kanker effecten 

Om een goed beeld te geven van de mogelijke niet-kanker effecten van elektromagnetische 

straling is alleen gebruik gemaakt van de studies die methodologisch goed in elkaar zitten, dus met 

daadwerkelijke metingen. Dit zijn doorgaan de studies die gedaan zijn op de werkvloer. 

 

gezondheidseffecten door blootstelling van ouders aan EMV 

In twee studies is de relatie tussen spontane abortus en blootstelling aan elektromagnetische 

straling bestudeerd [Schnorr et al., 1991; Lindbohm et al., 1992]. Ze vonden geen verband tussen de 

blootstelling aan video display terminals (VDT) en spontane abortus. 

In twee studies [Bracken et a ., 1995; Grajewski et al., 1997] is het risico onderzocht van lage 

geboortegewichten bij blootstelling aan elektromagnetische straling. Ook hier vonden de onderzoekers 

geen verband. 

l

 

  

Grajewski et al. [1997] deden onderzoek naar de kans op vroegtijdige geboorte, maar ook hier 

bleek geen verhoogd risico te zijn. 

Tornqvist [1998] onderzocht het effect van blootstelling van de vader op het ontstaan van 

aangeboren afwijkingen. Hij vond geen verhoging van het aantal gevallen van aangeboren afwijkingen 

onder de nakomelingen van blootgestelde werkende mannen. 

 

alzheimer

Voor de evaluatie van de effecten van blootstelling aan elektromagnetische straling op het krijgen 

van Alzheimer zijn vijf studies gebruikt. Een ervan vond geen verhoogd risico voor werknemers met een 

elektrisch beroep [Savitz et al., 1998b]. Twee andere vonden verhoogde risico’s bij elektromagnetische 

velden die hoger lagen dan gemiddeld in specifieke onderzoeksgroepen [Sobel and Davanipour, 1996; 

Sobel et al., 1995]. Feychting et al. [1998] vonden een niet significant verhoogd risico voor blootstelling op 

de werkvloer boven de 0,2 µT. Ook werd een niet-significant verhoogd risico gevonden in het onderzoek 

van Savitz et al. [1998a] na de blootstelling gedurende een hele carrière, gebaseerd op overlijdensaktes. 

Al de voorgenoemde studies naar de risico’s op het krijgen van Alzheimer na blootstelling aan 

elektromagnetische straling hebben te maken met een aantal beperkingen. Zo werden verschillende 

groepen van patiënten en controles gebruikt, werd er gebruik gemaakt van gegevens van mensen met 

verschillende soorten van dementie en kwamen de data voor het vaststellen van de blootstelling niet altijd 

van de onderzochte mensen zelf. Hierdoor is het lastig een eenduidige evaluatie te geven. 

 

amyotrofische laterale sclerose

Drie studies zijn gebruikt om een risicoschaling te maken van het verband tussen ALS en 

blootstelling aan elektromagnetische straling. Het onderzoek van Davanipour et al. [1997] laat een 
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verhoogd risico zien voor de werknemers met de hoogste blootstelling, maar bevat mogelijk meetfouten. 

Johansen en Olsen [1998] vinden in hun onderzoek een niet-significante verhoging van de kans op ALS. 

Savitz et al. [1998] vinden geen verhoogd risico. 

 

zelfmoord en depressie 

In een studie [Savitz et al., 1994] is onderzoek gedaan naar de kans op een depressie onder mannen 

met een elektrisch beroep in een cohort van Vietnam veteranen in de VS. Zij vonden een niet-significant 

verhoogd risico. Dit zou door de kleine studiegroep ook toeval kunnen zijn. Ook zijn deze veteranen 

blootgesteld aan andere extreme omstandigheden die mogelijk een rol kunnen spelen. 

Naar zelfmoord werd gekeken in twee studies. Johansen en Olsen [1998] konden geen verhoogd 

risico vinden, terwijl Baris et al. [1996] wel een verhoogd risico vonden.  

 

cardiovasculaire aandoeningen 

Twee studies keken naar het effect van elektromagnetische straling op het ontstaan van 

cardiovasculaire aandoeningen. Baris et al. [1996] vonden in hun onderzoek zelfs een verlaging van het 

risico. De indeling van de groep met een cardiovasculaire aandoening is echter heel breed gedefinieerd, 

wat tot mogelijke meetfouten kan leiden. 

In de studie van Savitz et al. [1998c] zagen de onderzoekers het aantal sterfgevallen door 

hartritmestoornissen en acute hartinfarcten toenemen, maar er was geen verhoogd risico op arteriosclerose 

en chronische aandoeningen aan de kransslagaderen. De onderzoekers vonden een blootstelling-

afhankelijk verband, maar corrigeerden hun data niet voor mogelijke andere schadelijke agentia. Dit 

maakt het moeilijk een juiste evaluatie te maken. 

 

conclusies 

• Er is onvoldoende bewijs dat beroepsmatige blootstelling van moeders aan extreem laag 

frequente elektromagnetische velden kan leiden tot nadelige gevolgen voor een ongeboren kind 

• Er is onvoldoende bewijs dat beroepsmatige blootstelling van vaders aan extreem laag frequente 

elektromagnetische velden kan leiden tot nadelige gevolgen voor de voortplanting 

• Er is onvoldoende bewijs dat beroepsmatige blootstelling aan extreem laag frequente 

elektromagnetische velden kan leiden tot Alzheimer 

• Er is onvoldoende bewijs dat beroepsmatige blootstelling aan extreem laag frequente 

elektromagnetische velden kan leiden tot amyotrofische laterale sclerose 

• Er is onvoldoende bewijs dat beroepsmatige blootstelling aan extreem laag frequente 

elektromagnetische velden kan leiden tot zelfmoord of depressie 

• Er is onvoldoende bewijs dat beroepsmatige blootstelling aan extreem laag frequente 

elektromagnetische velden kan leiden tot cardiovasculaire afwijkingen 

 

 

4.5 epidemiologische studies na 2002 

 

In aanvulling op de rapporten van het NIEHS en het IARC is recente literatuur over 

elektromagnetische straling onderzocht om te kijken of er nog artikelen zijn verschenen die het beeld dat 

geschetst mogelijk verandert. 
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In een onderzoek gehouden onder werknemers van Deense nutsbedrijven [Johansen, 2004] wordt 

geen relatie aangetoond tussen elektromagnetische straling en kanker. Dit onderzoek is een van de 

onderzoeken van de laatste twee jaar waarin metingen zijn verricht. Willett et al. [2003] vinden in hun 

case-control studie geen verhoogd risico van acute leukemie voor vrouwen op de werkvloer. Verder zijn er 

een aantal review artikelen uitgekomen over de effecten van elektromagnetische straling op het ontstaan 

van kanker. Ook deze geven geen verhoogd risico op het ontstaan van negatieve gezondheidseffecten als 

gevolg van elektromagnetische straling. 

Kliukiene et al. [2004] vinden een klein niet-significant verhoogd risico voor het ontstaan van 

borstkanker bij vrouwen en Milham [2004] bij mannen. In beide artikelen zijn de onderzochte groepen 

nogal klein en de gevonden verhoogde risico’s niet significant. Het huidige beeld over de relatie tussen het 

ontstaan van borstkanker als gevolg van blootstelling aan elektromagnetische straling blijft dus gelijk. 

Over depressies zijn een aantal artikelen verschenen maar ook deze bevestigen de conclusies die al 

eerder zijn getrokken. Zo vinden Jarvholm en Stenberg [2002] geen verhoogd risico voor het ontstaan van 

depressie als het gevolg van blootstelling aan elektromagnetische straling. Van Wijngaarden [2003] vindt in 

zijn onderzoek wel een mogelijk verband tussen elektromagnetische straling en depressie, maar pleit zelf 

voor een aanvullend onderzoek met een grotere onderzoeksgroep. 

Over neurodegeneratieve aandoeningen in het algemeen zijn ook diverse artikelen uitgekomen na 

1998. Hier zien we een aantal artikelen die een verhoogd risico weergeven [Hakanson et al., 2003; 

Harmanci et al., 2003; Feychting et al., 2003]. Aan de andere kant zijn er ook artikelen die helemaal geen 

verhoogd risico laten zien voor zowel ALS, dementie, Parkinson of Alzheimer [Johansen, 2004].  

Er komen wel steeds meer aanwijzingen voor een verband tussen het ontstaan van 

neurodegeneratieve aandoeningen, zoals Alzheimer. De studie van Hakanson et al. [2003] is een onderzoek 

onder Zweedse bouwvakkers en beslaat 537.692 mannen en 180.529 vrouwen en de gevonden verhoogde 

risico’s zijn sterk significant. Het Turkse onderzoek van Harmanci et al. [2003] is een stuk kleiner van opzet, 

maar ook hier worden significant verhoogde risico’s gevonden. In de artikelen zelf pleiten de auteurs voor 

verder onderzoek, maar het lijkt erop dat de bewijzen voor een mogelijk verband tussen blootstelling aan 

elektromagnetische straling en het ontstaan van onder meer Alzheimer steeds sterker worden. 

 

 conclusie 

Uit de literatuur van na 2002 kunnen geen nieuwe conclusies worden getrokken, ze sluiten aan bij 

de reeds gevonden waarden door de NIEHS en het IARC. Alleen de bewijzen voor het ontstaan van 

neurodegeneratieve aandoeningen, zoals Alzheimer, lijken steeds sterker te worden. Verder onderzoek is 

hier echter nog nodig.  

 

 

4.6 studies gedaan bij proefdieren 

 

Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van extreem laag frequente elektromagnetische 

straling in proefdieren. Omdat er voor het begrijpen van de uitkomsten van de verschillende groepen een 

redelijke kennis van biologische processen nodig is zal dit onderzoek zich beperken tot de uitkomsten zoals 

die gevonden zijn door het NIEHS. 
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4.6.1 immuunsysteem  

De effecten van extreem laag frequente elektromagnetische straling op het immuunsysteem zijn 

onderzocht in bavianen [Murthy et al., 1995], ratten [Tremblay et al., 1996] en muizen [House et al., 1996]. 

Uiteindelijk werd geen bewijs gevonden in deze proefdieren voor effecten van elektromagnetische straling 

op het immuunsysteem. 

 

4.6.2  hematologische effecten 

Om te kijken naar eventuele hematologische effecten van extreem laag frequente 

elektromagnetische straling is onderzoek gedaan in muizen [Picazo et al., 1994; 1995] en ratten 

[Margonato et al., 1993; 1995; Zecca et al., 1998]. Er werden geen bewijzen gevonden dat blootstelling aan 

elektromagnetische straling zou leiden tot veranderingen van de hematologische parameters in deze 

dieren. 

 

4.6.2 effecten op het zenuwstelsel 

Er is zeer sterk bewijs voor het feit dat dieren elektrische [NRC et al.,1997] velden en magnetische 

velden [Smith et al., 1994] kunnen waarnemen. Er bestaat ook zwak bewijs voor gedragsveranderingen 

[Rudolph et al., 1985; Lovely et al., 1992], neurofysiologische veranderingen [Margonato et al., 1995; Zecca 

et al., 1998] en neurochemische veranderingen [Ossenkopp and Cain, 1991; Lyskov et al., 1993] als gevolg 

van blootstelling.  

 

4.6.3 effecten in reproductie en ontwikkeling  

Er zijn geen effecten gevonden voor schadelijke effecten bij de reproductie of in de ontwikkeling 

van vogels [Pafkova et al. 1994; 1996], ratten [Mevissen et al. 1994; Ryan et al., 1996], muizen [Juultilainen 

et al., 1997; Kowalczuk et al., 1994] en hamsters [Niehaus et al., 1997]. 

 

4.6.4 effecten op melatonine 

Voor de effecten van elektromagnetische straling op de melatonine spiegel is een tweedeling 

aanwezig in de resultaten. Er is zwak bewijs gevonden voor veranderingen in de melatonine spiegel bij 

ratten [Shigemitsu et al., 1993; Selmaoui and Touitou, 1995] na blootstelling aan elektrische en 

magnetische velden. Bij schapen [Lee et al., 1993; 1995] en bavianen [Rogers et al., 1995a; 1995b] werden 

echter geen veranderende hoeveelheden melatonine in het bloed aangetroffen. 

 

4.6.5 kanker bij proefdieren 

Er is onvoldoende bewijs in proefdieren voor de carcinogeniteit van extreem laag frequente 

elektromagnetische straling [IARC, 2002; NIEHS, 1998] 

 

 

4.7 conclusie 

 

Dierproeven vinden sterk bewijs voor het feit dat dieren elektrische en magnetische velden kunnen 

waarnemen. Er bestaat zwak bewijs dat blootstelling aan elektromagnetische straling veranderingen 

teweeg kan brengen in gedrag en neurofysiologische en neurochemische evenwichten. Ook kan de 

melatonine spiegel in ratten veranderen als gevolg van de blootstelling.  
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 Zowel het NIEHS als het IARC vinden dat er beperkt bewijs is dat extreem laag frequente 

elektromagnetische straling kan leiden tot leukemie bij kinderen. Het NIEHS spreekt ook nog over beperkt 

bewijs voor het ontstaan van CLL op de werkvloer na blootstelling aan extreem laag frequente 

elektromagnetische straling. Verder wordt onvoldoende bewijs gevonden voor het ontstaan van alle 

andere gezondheidproblemen als gevolg van elektromagnetische straling.  

 Uit de literatuur na 2002 lijken de bewijzen voor het ontstaan van neurodegeneratieve 

aandoeningen, zoals Alzheimer, lijken steeds sterker te worden. 
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H o o f d s t u k  5   
 

 

 

Regelgeving 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 inleiding 

 

In dit hoofdstuk zal verder ingegaan worden op de regelgeving zoals die is opgesteld door de 

Europese Unie, de adviezen van de Gezondheidsraad en de uitwerking ervan zoals we die terug zien in 

onder andere de Arbo-wetgeving en de adviezen van de International Committee on Non Ionizing 

Radiation Protection (ICNIRP). Aan het eind zullen ook de ervaringen uit de praktijk aan bod komen zoals 

die zijn gevonden door Kleinjans en Schuurmans [1995] door interviews met personen die beroepshalve 

betrokken zijn bij blootstelling aan elektromagnetische velden. 

 

 

5.2 de Europese Unie 

 

In het publicatieblad van de Europese Unie L 159 van 30 April 2004 staat richtlijn 2004/40/EG [EU, 

2004] van het Europees parlement en de raad vermeld. Deze betreft de minimumvoorschriften voor 

gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van fysische 

agentia (elektromagnetische velden). De richtlijn heeft betrekking op de risico’s voor de gezondheid en de 

veiligheid van werknemers van bekende negatieve effecten op korte termijn, veroorzaakt door het 

circuleren van geïnduceerde stroom in het menselijke lichaam als gevolg van energieabsorptie en 

contactstroom. 

Omdat er geen sluitend wetenschappelijk bewijs bestaat voor een causaal verband bestaat tussen 

gezondheidseffecten op lange termijn, zoals mogelijke kankerverwekkende gevolgen, en de blootstelling 

aan tijdsafhankelijke elektrische, magnetische en elektromagnetische velden, zijn deze niet in deze richtlijn 

opgenomen. 

In de richtlijn komen de auteurs tot een tabel waarin de grenswaarden voor blootstelling zijn 

vermeld (tabel 5.1) en een tabel waarin de actiewaarden zijn vermeld (tabel 5.2). Ook gaat deze in op de 

verplichtingen van werkgevers, zoals bepaling van de blootstelling en beoordeling van de risico’s, 

maatregelen ter voorkoming of vermindering van risico’s, voorlichting en opleiding van de werknemers en 

gezondheidstoezicht. Hieronder zal een samenvatting gegeven worden van een aantal belangrijke punten 

uit de verschillende artikelen van de richtlijn. Voor een volledig beeld van alle artikelen en leden wordt 

verwezen naar het publicatiebad van de Europese Unie. 
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5.2.1 grenswaarden voor blootstelling (artikel 3) 

Voor de grenswaarden voor blootstelling wordt de volgende definitie gebruikt: grenzen aan de 

blootstelling van elektromagnetische velden, die direct gebaseerd zijn op bewezen gezondheidseffecten en 

biologische gegevens. Deze grenzen beschermen aan elektromagnetische velden blootgestelde 

werknemers tegen alle bekende negatieve gevolgen voor de gezondheid.  

 

 

Tabel 5.1 Grenswaarden voor blootstelling (artikel 3, lid1) (aan alle voorwaarden moet worden voldaan) 

[EU, 2004]. 

 

frequentiegebied 

 

stroomdichtheid 

voor hoofd en 

romp J (mA/m2) 

(rms) 

lichaams-SAR

(W/kg) 

plaatselijk SAR 

(hoofd en romp)

(W/kg) 

plaatselijk SAR 

(extremiteiten) 

(W/kg) 

vermogensdicht-

heid (W/m2) 

tot 1    Hz 40 - - - - 

1-4 Hz 40/f - - - - 

4-1 000 Hz 10 - - - - 

1 000 Hz-100 kHz f/100 - - - - 

100 kHz-10 MHz f/100 0 10 20 - 

10 MHz-10 GHz - 0 10 20 - 

10 GHz-300 GHz - - - - 50 

opmerkingen 

1. f is de frequentie in hertz. 

2. De grenswaarden voor blootstelling voor de stroomdichtheid zijn bedoeld om te beschermen tegen acute 

blootstellingeffecten op weefsel van het centraal zenuwstelsel in hoofd en romp. De grenswaarden voor 

blootstelling in het frequentiegebied 1 Hz tot 10 MHz zijn gebaseerd op vastgestelde schadelijke effecten op het 

centrale zenuwstelsel. Dergelijke acute effecten treden in wezen onmiddellijk op en er zijn geen wetenschappelijke 

redenen om de grenswaarden voor blootstellingen van korte duur te wijzigen. Aangezien de grenswaarden voor 

blootstelling betrekking hebben op schadelijke effecten op het centrale zenuwstelsel, kunnen evenwel hogere 

stroomdichtheden in ander lichaamsweefsel dan het centrale zenuwstelsel onder dezelfde 

blootstellingomstandigheden worden toegestaan. 

3. Vanwege de elektrische inhomogeniteit van het lichaam dienen de waarden van de stroomdichtheid te worden 

berekend als gemiddelden over een doorsnee van 1 cm2 loodrecht op de stroomrichting. 

4. Voor frequenties tot 100 kHz kunnen de piekwaarden voor de stroomdichtheid worden verkregen door de rms 

waarden met (2)� te vermenigvuldigen. 

5. Voor frequenties tot 100 kHz en voor gepulseerde magnetische velden kan de maximale stroomdichtheid als 

gevolg van de pulsen worden berekend uit de stijg-/valtijden en de maximale veranderingssnelheid van de 

magnetische fluxdichtheid. De inductiestroomdichtheid kan dan worden vergeleken met de bijbehorende 

grenswaarde voor blootstelling. Voor pulsen met een duur van tp dient de equivalente frequentie die in de 

grenswaarden moet worden toegepast, te worden berekend als f = 1/(2tp).  

6. Alle SAR-waarden moeten worden berekend als gemiddelden over een periode van zes minuten. 

7. De plaatselijke SAR-middelingsmassa is 10 g aangrenzend weefsel; het aldus verkregen maximale SAR dient de 

waarde te zijn die voor de raming van de blootstelling wordt gebruikt. Met deze 10 g weefsel wordt een massa 

van 10 g aangrenzend weefsel met vrijwel homogene elektrische eigenschappen bedoeld. Hierbij valt op te merken 

dat een massa aangrenzend weefsel te gebruiken is in de computerdosimetrie, maar moeilijkheden kan opleveren 

bij directe fysieke metingen. Er kan een eenvoudige geometrische vorm zoals een kubusvormige weefselmassa 
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worden gebruikt, op voorwaarde dat de berekende dosimetrische hoeveelheden waarden hebben die ten opzichte 

van de blootstellingrichtsnoeren aan de veilige kant zijn. 

8. Voor gepulseerde blootstellingen in het frequentiegebied van 0,3 tot 10 GHz en voor plaatselijke blootstelling van 

het hoofd, ter vermijding en beperking van effecten op het gehoor die veroorzaakt worden door thermo-elastische 

uitzetting, wordt een aanvullende grenswaarde aanbevolen. De SA mag niet meer dan 10 mJ/kg gemiddeld over 

10 g weefsel bedragen. 

9. Vermogensdichtheden moeten worden gemiddeld over 20 cm2 van het blootgestelde oppervlak en over een 

willekeurige periode van 68/f1,05 minuten (f in GHz), ter compensatie van de geleidelijk kortere penetratiediepte 

naarmate de frequentie stijgt. Ruimtelijke maximale vermogensdichtheden, herleid tot een gemiddelde over 1 cm2, 

mogen niet meer bedragen dan 20 maal de waarde van 50 W/m2. 

10. Met betrekking tot gepulseerde of transiënte elektromagnetische velden, of in het algemeen gelijktijdige 

blootstelling aan velden van verschillende frequentie moeten passende beoordelings-, metings- en/of 

berekeningsmethoden worden toegepast, die het mogelijk maken de kenmerken van de golfvormen en de aard 

van de biologische wisselwerking te analyseren, met inachtneming van de geharmoniseerde Europese normen van 

het Europees Comité voor elektrotechnische normalisatie. 

 

5.2.2 actiewaarden (artikel 3) 

Onder de actiewaarden worden verstaan: de grootte van rechtstreeks meetbare parameters, 

uitgedrukt als veldsterkte (E), magnetische veldsterkte (H), magnetische fluxdichtheid (B) en 

vermogensdichtheid (S), bij het bereiken waarvan een of meer van de gespecificeerde metingen van deze 

richtlijn moeten worden uitgevoerd. Naleving van deze actiewaarden, zoals vermeld in tabel 5.2, 

waarborgt dat de grenswaarden voor blootstelling niet worden overschreden. 

 

 

Tabel 5.2 Actiewaarden (artikel 3, lid 2) (ongestoorde middelbare waarden) 

 

 

frequentiegebied 

elektrische 

veldsterkte E 

(V/m) 

magnetische

veldsterkte H

(A/m) 

magnetische

fluxdichtheid

B (µ T) 

equivalente

vermogens-

dichtheid 

vlakke golf,

Seq(w/m2) 

contact- 

stroom Ic 

(m/A) 

extremiteiten-

stroom Il 

(mA) 

0-1Hz - 1,63 x 105 2 x 105 - 1,0 - 

1-8 Hz 20 000 1,63 x 105/f2 2 x 105/f2 - 1,0 - 

8-25 Hz 20 000 2 x 104/f 2,5 x 104/f - 1,0 - 

0,025-0,82 kHz 500/f 20/f 25/f - 1,0 - 

0,82-2,5 kHz 610 24,4 30,7 - 1,0 - 

2,5-65 kHz 610 24,4 30,7 - 0,4 f - 

65-100 kHz 610 1 600/f 2 000/f - 0,4 f - 

0,1-1 MHz 610 1,6/f 2/f - 40 - 

1-10 MHz 610/f 1,6/f 20/f - 40 - 

10-110 MHz 61 0,16 0,2 10 40 100 

110-400 MHz 61 0,16 0,2 10 - - 

400-2 000 MHz 3f1/2 0,008f1/2 0,01f1/2 f/40 - - 

2-300 GHz 137 0,36 0,45 50 - - 

Opmerkingen: 

1. f is de frequentie die wordt aangewend in de onderverdelingen van de kolom frequentiegebied. 
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2. Voor frequenties tussen 100 kHz en 10 GHz moeten Seq, E, H, B en IL berekend worden als gemiddelden over een 

periode van zes minuten. 

3. Voor frequenties boven 10 GHz moeten Seq, E, H en B berekend worden als gemiddelden over een periode van 

68/f1,05 minuten (f in GHz). Voor frequenties tot 100 kHz kunnen de piekactiewaarden voor de veldsterkten worden 

verkregen door de rmswaarde met (2)1/2 te vermenigvuldigen. Voor pulsen met een duur van tp dient de 

equivalente frequentie die met betrekking tot de actiewaarden moet worden toegepast, te worden berekend als f 

= 1/(2tp). Voor frequenties tussen 100 kHz en 10 MHz worden de piekactiewaarden voor de veldsterkten berekend 

door de desbetreffende rms-waarden te vermenigvuldigen met 10, waarin a = (0,665 log (f/10) + 0,176), f in Hz. 

Voor frequenties tussen 10 MHz en 300 GHz worden de piekactiewaarden berekend door de desbetreffende 

rmswaarden te vermenigvuldigen met 32 wat de veldsterkten betreft en met 1 000 wat de equivalente 

vermogensdichtheid van de vlakke golf betreft. 

4. Met betrekking tot gepulseerde of transiënte elektromagnetische velden, of in het algemeen met betrekking tot 

gelijktijdige blootstelling aan velden van verschillende frequentie moeten passende beoordelings-, metings- en/of 

berekeningsmethoden worden toegepast, die het mogelijk maken de kenmerken van de golfvormen en de aard 

van de biologische wisselwerking te analyseren, met inachtneming van de geharmoniseerde Europese normen van 

het Europees Comité voor elektrotechnische normalisatie. 

5. Wat de piekwaarden van gepulseerde gemoduleerde elektromagnetische velden betreft, wordt tevens voorgesteld 

om voor draaggolven van meer dan 10 MHz de Seq als gemiddeld over de pulsbreedte niet meer te laten bedragen 

dan 1 000 maal de Seq-actiewaarden of de veldsterkten niet groter te laten zijn dan 32 maal de actiewaarden voor 

de draaggolven. 

 

 

De actiewaarden voor de magnetische fluxdichtheid (B) tot 3000 Hz liggen relatief hoog ten opzichte van 

de waarden die in de literatuur wordt gevonden voor blootgestelde werknemers. Zo wordt voor de 

actiewaarden van de magnetische flux tussen 820 en 2500 Hz een waarde gegeven van 30,7 µT. Deze 

waarde wordt door enkele werknemers overschreden, zoals bijvoorbeeld door industriële lassers [Floderus 

et al., 1996], maar in het algemeen blijven werknemers hier ruim onder. Voor directe effecten hoeven de 

meeste werknemers dus niet bang te zijn, echter de effecten op lange termijn blijven onbekend.  

 

5.2.3 bepaling van de blootstelling en beoordeling van de risico’s (artikel 4) 

1. De werkgever moet de niveaus van de elektromagnetische velden waaraan werknemers zijn 

blootgesteld beoordelen en, indien nodig, meten en berekenen. 

2. Indien de actiewaarden overschreden worden, bepaalt en, zo nodig, berekent de werkgever of de 

grenswaarden voor de blootstelling overschreden worden. Dit doet hij op basis van de beoordeling 

van de niveaus van de elektromagnetische velden zoals gesteld in lid 1. 

3. De in leden 1 en 2 bedoelde beoordeling, meting en/of berekening behoeven niet te gebeuren 

voor een voor het publiek toegankelijke arbeidsplaats als al een evaluatie is verricht zoals 

overeengekomen in aanbeveling 1999/519/EG. 

4. De in leden 1 en 2 bedoelde beoordeling, meting en/of berekening worden op deskundige wijze 

gepland en met passende frequentie uitgevoerd door deskundige bevoegde diensten of personen. 

 

5.2.4 maatregelen ter voorkoming of vermindering van risico’s (artikel 5) 

1. De risico’s van blootstelling aan elektromagnetische velden worden geëlimineerd of tot een 

minimum beperkt, waarbij rekening wordt gehouden met de technische vooruitgang en de 

mogelijkheid om maatregelen te nemen om het risico aan de bron te beheersen. 

2. Als blijkt dat de grenswaarden voor blootstelling niet zijn overschreden en dat veiligheidsrisico’s 

kunnen worden uitgesloten dan gaat de werkgever bij overschrijding van de actiewaarden over 
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tot de opstelling en uitvoering van een actieplan. Deze omvat technische en/of organisatorische 

maatregelen om blootstelling die de grenswaarden voor blootstelling overschrijdt, te voorkomen. 

Hierbij wordt het volgende in acht genomen: 

• Alternatieve werkmethoden die leiden tot minder blootstelling aan elektromagnetische 

velden. 

• De keuze van arbeidsmiddelen die minder elektromagnetische velden uitzenden, rekening 

houdend met het te verrichten werk. 

• Technische maatregelen om de emissie van elektromagnetische velden te beperken, 

waarnodig ook door het gebruik van blokkering, afscherming of soortgelijke 

mechanismen te bescherming van de gezondheid. 

• Passende onderhoudsprogramma’s voor de arbeidsmiddelen, de werkplek en de systemen 

op de arbeidsplaats. 

• Het ontwerp en de indeling van de werkplek en de arbeidsplaats. 

• Beperking van de duur en intensiteit van de blootstelling. 

• De beschikbaarheid van passende persoonlijke beschermingsmiddelen. 

3. Werkplekken waar werknemers zouden kunnen worden blootgesteld aan elektromagnetische 

velden, die de actiewaarden overschrijden, worden aangegeven door middel van passende 

signalering. 

4. Werknemers worden in geen geval blootgesteld aan elektromagnetische velden boven de 

grenswaarden voor blootstelling. 

5. De maatregelen worden afgestemd op werknemers die een bijzonder risico lopen. 

 

5.2.5 voorlichting en opleiding van de werknemers (artikel 6) 

De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers die aan risico’s in verband met elektromagnetische 

velden op de werkplek worden blootgesteld, en/of hun vertegenwoordigers, alle noodzakelijke 

voorlichting en opleiding ontvangen, in het bijzonder betreffende: 

• Maatregelen die ter uitvoering van deze richtlijn zijn genomen. 

• De waarden en concepten van de grenswaarden voor blootstelling en actiewaarden en de 

gerelateerde potentiële gevaren. 

• De resultaten van de overeenkomstig artikel 4 van deze richtlijn verrichte beoordeling, meting 

en/of berekening van de mate van blootstelling aan elektromagnetische velden. 

• De wijze waarop schadelijke effecten van de blootstelling op de gezondheid moeten worden 

opgespoord en gemeld. 

• De omstandigheden waarin werknemers recht hebben op gezondheidstoezicht. 

• Veilige werkmethoden om de risico’s van blootstelling tot een minimum te beperken. 

 

 

5.3 de Gezondheidsraad 

 

De Gezondheidsraad, ingesteld in 1902, is een adviesorgaan met als taak de regering en het 

parlement “voor te lichten over de stand der wetenschap ten aanzien van vraagstukken op het gebied van 

de volksgezondheid” (art. 21 Gezondheidswet). De Gezondheidsraad ontvangt de meeste adviesvragen van 

de bewindslieden van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer; Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De Raad kan 
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ook eigener beweging adviezen uitbrengen. Het gaat dan als regel om het signaleren van ontwikkelingen 

of trends die van belang kunnen zijn voor het overheidsbeleid. De adviezen van de Gezondheidsraad zijn 

openbaar en worden in bijna alle gevallen opgesteld door multidisciplinaire commissies van – op 

persoonlijke titel benoemde – Nederlandse en soms buitenlandse deskundigen [Gezondheidsraad, 2003]. 

Ook op het gebied van elektromagnetische straling en velden heeft de raad adviezen uitgebracht.  

In 1992 komt de commissie niet-ioniserende straling van de Gezondheidsraad tot de conclusie 

[Gezondheidsraad, 1992] dat er onvoldoende bewijzen zijn om aan te nemen dat blootstelling aan 

elektromagnetische velden met een frequentie van 50 of 60 Hz en met veldsterkten die gebruikelijk zijn in 

de woon- of werkomgeving nadelige effecten op de gezondheid veroorzaakt. Tegenwoordig neemt zij 

echter steeds meer het standpunt van het IARC over [Gezondheidsraad, 2003]. Zij erkent ook dat in 

bepaalde industriële arbeidssituaties velden met hogere sterkten kunnen voorkomen, waarbij de effecten 

op lange termijn onduidelijk zijn. Ze adviseert de Europese normen over te nemen. Deze 

blootstellingslimieten bieden voldoende bescherming en kunnen dus dienen als basis voor het 

overheidsbeleid. 

 

 

5.4 arbeidsomstandighedenwet 

 

In het ARBO-besluit van 1998 hoofdstuk 6 gaat afdeling 4 over straling. Hierin staat in artikel 6.12, 

over toestellen, dat: 

1. Toestellen die schadelijke, niet-ioniserende elektromagnetische straling kunnen uitzenden bestaan 

uit deugdelijk materiaal, van een deugdelijke constructie zijn en in goede staat verkeren. 

2. De in het eerste lid bedoelde toestellen bevinden zich in een zodanige ruimte en zijn verder 

zodanig ingericht, opgesteld of afgeschermd, dat als ze in werking zijn gezondheidsschade zoveel 

mogelijk wordt voorkomen. 

3. Als bij het in werking zijn van een toestel zoals bedoeld in het eerste lid, het gevaar van 

gezondheidsschade ondanks de naleving van de voorschriften, bedoeld in het eerste en tweede lid, 

niet of niet geheel kan worden voorkomen, worden zodanige organisatorische maatregelen 

getroffen dat gezondheidsschade zoveel mogelijk wordt voorkomen. 

4. Indien de in het derde lid bedoelde maatregelen gezondheidsschade niet of niet voldoende 

kunnen voorkomen worden persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld. 

5. De persoonlijke beschermingsmiddelen worden door de werknemers bij de arbeid gebruikt. 

6. Bij ministeriële regeling kunnen niveaus worden vastgesteld, waarboven voor de toepassing van 

dit artikel die straling wordt geacht schadelijk te zijn. 

 

Ook staat er in artikel 4 lid 1 de bepaling: De werkgever dient “een deugdelijke en op schrift 

gestelde inventarisatie en evaluatie van alle gevaren die de arbeid voor de veiligheid, de gezondheid en 

het welzijn van de werknemers met zich meebrengt” op te stellen.  

Kleinjans en Schuurman [1995] bevelen aan deze expliciet te maken door in de Risico Inventarisatie 

en Evaluaties (RIE’s) gegevens op te laten nemen over aantallen bronnen van niet-ioniserende straling en 

velden, de vermogens van de bronnen en zo mogelijk ook de veldsterkten, de stralingsniveaus en aantallen 

personen die met de bronnen werken en daaraan onderhoud plegen. Hierdoor ontstaat er meer inzicht in 

de blootstellingsniveaus en de omvang van de blootgestelde populatie 
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5.5 ICNIRP 

 

Hoewel het International Committee on Non Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) vast heeft 

gesteld dat er voor de meeste gevallen van blootstelling aan 50/60 Hz velden geen gezondheidseffecten 

zijn aangetoond adviseert zij in haar rapport [INIRC/IRPA, 1990] beschermende maatregelen voor die 

situaties waarin sterke velden voorkomen (waarbij de blootstellingslimiet wordt overschreden). In haar 

rapport geeft de ICNIRP dan ook maatregelen die worden aangeraden om de blootstelling aan 

elektromagnetische straling en velden te verminderen. De maatregelen zijn onderverdeeld in algemene-, 

beleids- en uitvoeringsmaatregelen [Kleinjans en Schuurman,1995]. 

 

5.5.1 algemene maatregelen 

• Rechtvaardiging: een activiteit die blootstelling met zich meebrengt mag alleen plaatsvinden 

wanneer er geen alternatief met minder risico’s voorhanden is. Het voordeel van de activiteit 

boven de andere moet duidelijk herkenbaar zijn en in voldoende mate tegen eventuele nadelen 

opwegen. 

• ALARA: Elke blootstelling moet zo beperkt worden als redelijkerwijs mogelijk is. Voor iedere 

toepassing van elektromagnetische straling worden zodanig beschermende maatregelen 

vastgesteld dat een verdere verlaging van de blootstelling weinig bijdraagt aan het verminderen 

van het risico en naar verhouding veel kosten met zich meebrengt. Bij het vaststellen van de 

maatregelen worden dus ook sociale en economische factoren betrokken. Dit samenspel van 

minimalisering van risico’s en sociale en economische factoren wordt veelal aangeduid als het 

ALARA principe (As Low As Reasonably Achievable). 

• Normstelling: De werkplekken moeten zo ingericht worden dat de blootstelling van de 

werknemers aan elektromagnetische straling onder de blootstellingslimieten blijft. Dit moet in de 

eerste plaats gebeuren door maatregelen aan de bron (zo laag mogelijk vermogen, afscherming 

ed.) en, als dit niet voldoende blijkt, door persoonlijke beschermingsmiddelen en gedragsregels. 

 

5.5.2 beleidsmaatregelen  

• Ontwikkelen van blootstellingslimieten en het uitvoeren van een programma voor de handhaving 

van de normen. 

• Ontwikkelen van technische richtlijnen om de gevoeligheid voor elektromagnetische interferentie 

te verkleinen (bijvoorbeeld voor pacemakers) 

• Ontwikkelen van richtlijnen voor zones rond bronnen van sterke elektrische en magnetische 

velden, beperking van de toegankelijkheid. Wellicht door gebruik van waarschuwingsborden. 

• Uitbrengen van richtlijnen of gedragscodes ter bevordering van de veiligheid van werkers in 50/60 

Hz velden. 

 

5.5.3 uitvoeringsmaatregelen 

• Stellen van eisen aan de opleiding van werknemers die blootstaan aan sterke 50/60 Hz velden. De 

opleiding kan informatie bevatten over de effecten van de velden en de maatregelen en regels die 

ontworpen werden om hen te beschermen. 

• Belasten van iemand met de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van personeel en bevolking 

op plaatsen waar sterke velden kunnen optreden. 
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5.6 werken met elektromagnetische velden in de praktijk 

 

Uit interviews met mensen die door hun beroep in aanraking komen met elektromagnetische 

straling kunnen Kleinjans en Schuurman [1995] een beeld geven van de aanwezige kennis over 

elektromagnetische straling bij werknemers. Dit beeld en de huidige stand van zaken zal in de volgende 

paragraven gegeven worden. 

 

5.6.1 bekendheid met problemen t.a.v. elektromagnetische straling 

Er blijkt bij bedrijven weinig kennis over de gezondheidproblemen en risico’s die samengaan met 

het werken met elektromagnetische straling, zelfs bij instanties waar je die kennis zou verwachten, zoals 

Arbo-diensten, vakbewegingen, arbeidsinspecties, voorlichtingscentra over Arbo en milieu, en dergelijke. 

Ook is er weinig concrete informatie over blootstelling aan elektromagnetische straling op de werkvloer. 

Maar weinig van de ondervraagden weet te verwijzen naar een bibliotheek of weet bij welke 

deskundigen informatie gewonnen kan worden. Weinig deskundigen hebben een beeld van de situatie 

waarbij blootstelling aan elektromagnetische straling een belangrijke rol speelt. Volgens de ondervraagden 

werken de deskundigen die de kennis bezitten werken vaak bij grote bedrijven en is de kennis bij de kleine 

bedrijven vaak gering. 

 

5.6.2 metingen 

Het aantal bedrijven dat in staat is op een verantwoorde manier metingen uit te voeren is gering 

en hun kennis is vaak geconcentreerd. Zonder daadwerkelijk meetgegevens vrij te geven, geven deze 

bedrijven wel aan dat de blootstellingsniveaus op een aantal plaatsen boven de blootstellingslimiet 

uitstijgen. Het is onbekend wat de effecten op de gezondheid kunnen zijn. 

Vaak krijgen deze bedrijven verzoeken van kleine bedrijven die nieuwe apparatuur hebben 

aangeschaft om metingen te verrichten. De prijzen die berekend worden voor het uitvoeren van metingen 

zijn echter dusdanig hoog dat de bedrijven hier vaak van afzien. 

Veel gebruikers van apparaten die elektromagnetische straling uitzenden hebben behoefte aan 

wettelijk vastgelegde eenduidige en in de praktijk bruikbare blootstellingslimieten. 

 

5.6.3 maatregelen 

Veel van de ondervraagde werknemers vinden het treffen van maatregelen nodig, omdat 

elektromagnetische straling kan zorgen voor serieuze gezondheidsproblemen. De geïnterviewde mensen 

noemen zowel gedragsmaatregelen als brongerichte maatregelen. Bij het ontwerp van een apparaat moet 

bijvoorbeeld goed worden gekeken door deskundigen of het zo veilig mogelijk is. Een aantal grote 

bedrijven gebruiken het volgende stappensysteem om de blootstelling zo laag mogelijk te houden: 

 

1. Is het gebruik van de bron van elektromagnetische velden daadwerkelijk nodig, of kan het 

vervangen worden door een apparaat met minder risico’s? 

2. Is de blootstelling zo laag mogelijk? 

3. Liggen de blootstellingswaarden onder de gehanteerde blootstellingslimieten? 

4. Kan, als de blootstellingswaarden te hoog zijn, de bron beter afgeschermd worden? 

5. Als betere afscherming van de bron niet mogelijk is zijn persoonlijke beschermingsmogelijkheden 

en gedragsregels nodig. 
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Ook vinden de ondervraagden signalering op de bron van elektromagnetische straling en de 

ruimte waarin het zich bevindt noodzakelijk. Voorlichting aan werknemers over de risico’s die zij lopen 

wordt ook erg belangrijk gevonden. 

 

5.6.4 voorlichting 

Veel ondervraagden vinden de voorlichting die leveranciers van apparatuur leveren bij hun 

producten onvoldoende. Veel verkopers hebben onvoldoende informatie over de blootstellingsniveaus die 

de apparatuur oplevert en de gezondheidseffecten die daaruit kunnen voortkomen. De leveranciers 

zouden verplicht moeten worden hier duidelijkheid in te kunnen verschaffen en eventueel een cursus te 

kunnen organiseren voor de gebruikers om de blootstelling aan elektromagnetische velden zo laag 

mogelijk te houden. 

Een aantal ondervraagden geeft aan dat de voorlichting over de risico’s van elektromagnetische 

velden te weinig is. Over de vraag wie echter deze voorlichting zou moeten geven verschillen de meningen 

tussen de overheid, de leveranciers van apparaten, beroepsverenigingen en werkgevers. 

Wat ook naar voren komt is dat er een kloof bestaat tussen de mensen die metingen verrichten 

(technici) en de mensen die bekend zijn met de dosis-effect relaties (medici/ biologen). Meer 

kennisuitwisseling zou kunnen leiden tot duidelijkheid over welke parameters van belang kunnen zijn voor 

de gezondheid en dus meer duidelijkheid over de meetmethoden bij de technici. Ook zou bij bedrijfs- en 

arbeidsgeneeskundigen meer kennis moeten zijn over de mogelijke gezondheidsschade die 

elektromagnetische velden kan aanrichten en op welke manier dit getest zou kunnen worden.  

 

5.6.5 onrust 

Volgens een aantal ondervraagden is er een toename van klachten waar niet echt een duidelijke 

oorzaak is aan te wijzen. In enkele gevallen worden deze klachten toegeschreven aan de blootstelling aan 

elektromagnetische velden. De geïnterviewden geven wel aan dat ze zelf niet weten of dit terecht is, 

omdat vaak ook vele andere oorzaken te bedenken zijn. Van onrust op grote schaal is echter zeker geen 

sprake. 

 

5.6.6 huidige stand van zaken 

In een gesprek met Eric van Rongen van de Gezondheidsraad laat hij weten dat hij denkt dat er na 

1995 niet veel veranderd is ten opzichte van elektromagnetische straling. De expertise bij de bedrijven zal 

niet veel groter zijn geworden. De beroepen die met hoge doses aan straling werken, bijvoorbeeld 

bedieners van scan-apparatuur in ziekenhuizen of antenne installateurs, hebben vaak genoeg kennis over 

de gevaren die de elektromagnetische straling met zich meebrengt. De betreffende werknemers zullen dan 

ook rekening houden met gegeven voorschriften. In kleinere bedrijven zal deze kennis echter minder zijn. 

Elektromagnetische straling zal dan ook voornamelijk onrust veroorzaken bij mensen die direct 

geconfronteerd worden met hoge doses aan straling. In het algemeen zullen mensen de straling niet direct 

zien als gevaarlijk. De kennis over de mogelijke gevolgen van elektromagnetische straling en over 

mogelijke veiligheidsvoorschriften zou toe moeten nemen, echter zonder grote onrust te zaaien. 
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5.7 conclusie 

 

Sinds 29 april 2004 is richtlijn (2004/40/EG) van het Europees parlement en de raad in werking 

getreden. Deze richtlijn betreft de minimumvoorschriften voor gezondheid en veiligheid met betrekking 

tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van fysische agentia, zoals elektromagnetische velden. 

In de richtlijn staan de grenswaarden voor blootstelling en de actiewaarden vermeld. Ook gaat het in op de 

verplichtingen van werkgevers, zoals bepaling van de blootstelling en beoordeling van de risico’s, 

maatregelen ter voorkoming of vermindering van risico’s, voorlichting en opleiding van de werknemers en 

gezondheidstoezicht. 

De regels die hier zijn opgesteld sluiten goed aan bij de voorschiften die al eerder door de 

International Committee on Non Ionizing Radiation Protection werden aangeraden te vermindering van de 

blootstelling aan elektromagnetische velden. Ook lijken de voorschiften een antwoord te zijn op de vragen 

van de mensen die dagelijks werken met elektromagnetische velden. Alhoewel onder hen geen grote 

onrust was over mogelijke gezondheidsrisico’s door elektromagnetische velden vonden ze het wel 

belangrijk dat toezicht, onderzoek en voorlichting werden verbeterd.  

De richtlijn zal in Nederland eerst nog moeten worden geïmplementeerd. Hiervoor zal het 

stralingslaboratorium van het RIVM onderzoek gaan uitvoeren in opdracht van het ministerie van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid.  
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H o o f d s t u k  6   
 

 

 
De Nederlandse situatie 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 inleiding 

 

In dit hoofdstuk wordt een ruwe risicoschatting gemaakt van het aantal hersentumoren dat in 

Nederland veroorzaakt wordt bij werknemers na blootstelling aan elektromagnetische straling. Ook zal 

gekeken worden hoeveel werknemers in Nederland mogelijk risico lopen op schadelijke 

gezondheidseffecten, doordat ze een beroep uitoefenen waarvan bekend is dat de blootstellingsniveaus 

aan elektromagnetische straling boven de 0,2 µT oplopen. 

 

 

6.2 incidentie hersentumoren onder werknemers 

 

Om een goed beeld te krijgen van het aantal hersentumoren in Nederland, mogelijk als gevolg van 

blootstelling aan elektromagnetische straling, is het noodzakelijk om te weten wat het totaal aantal 

hersentumoren is dat per jaar wordt gediagnosticeerd. Om een risicoschatting te maken van het 

percentage tumoren dat mogelijk is veroorzaakt door een hoge dosis straling is het nodig te weten welke 

beroepen deze mensen beoefenen. 

 

6.2.1 diagnose en sterfte 

Op de website van het Koningin Wilhelmina Fonds voor kankerbestrijding 

(www.kwfkankerbestrijding.nl) staat dat er in 2004 991 nieuwe gevallen van hersentumoren werden 

ontdekt. Dit jaar stierven er 675 mensen als gevolg van een primaire hersentumor. Jaarlijks fluctueren deze 

cijfers iets, maar in het algemeen liggen ze iets onder de 700. Het aantal mensen dat sterft aan 

hersentumoren is echter relatief klein ten opzichte van het totaal aantal mensen dat sterft aan kanker 

(nieuwvormingen). In 2004 stierven er in totaal 39.867 mensen aan nieuwvormingen. Voor mannen houdt 

dit in dat 1,6 procent van alle mannelijke kankerpatiënten mannen met een hersentumor zijn. Voor 

vrouwen ligt dit percentage op 1,3 procent. De kans dat iemand die gediagnosticeerd is met hersenkanker 

na vijf jaar nog leeft is 31%. 
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6.2.2 beroep 

In Nederland wordt niet bijgehouden welke beroepen mensen hadden op het moment dat ze 

overlijden. Dit in tegenstelling tot de Scandinavische landen waar zoveel mogelijk informatie over het 

leven van de mensen wordt vastgelegd in persoonsdossiers. Ook zijn er geen cijfers bekend bij de integrale 

kankercentra over beroepen die mensen uitvoeren die gediagnosticeerd zijn met hersentumoren of andere 

vormen van kanker. 

 

6.2.3 conclusie 

Afgaande op de geregistreerde gegevens is het niet mogelijk voor Nederland een risicoschatting te 

maken van het aantal mensen dat jaarlijks overlijdt aan hersentumoren door een eventuele te hoge 

blootstelling aan elektromagnetische straling. Wel is het percentage mensen dat per jaar overlijdt aan 

hersentumoren ten opzichte van andere vormen van kanker klein is. Het aantal mensen dat overlijdt aan 

een hersentumor als gevolg van elektromagnetische straling zal dan ook relatief klein zijn ten opzichte van 

het totaal aantal mensen dat sterft aan kanker. Zwakhals [mondelinge mededeling, 2005] geeft aan dat 

voor RIVM de aantallen te laag zijn om er analyses op uit te voeren, hierdoor zijn hersentumoren ook niet 

opgenomen in hun Zorgatlas, terwijl veel andere kankersoorten wel vermeld zijn. 

 

 

6.3 werken in Nederland 

 

Om een schatting te maken van de Nederlandse beroepsbevolking die blootgesteld is aan een hoge 

dosis elektromagnetische straling is gebruik gemaakt van de onderzoeken van Floderus et al. [1996], 

Forssén et al. [2004] en Van Tongeren et al. [2004]. Uit deze onderzoeken zijn de beroepen gekozen die 

een gemiddelde blootstelling hebben van boven de 0,2 µT. Deze geschatte waarde wordt in vrijwel alle 

wetenschappelijke artikelen aangehouden als grenswaarde. Gekeken wordt hoeveel mensen in deze 

beroepen werkzaam zijn om zo een schatting te maken van het totale deel van de Nederlandse 

beroepsbevolking dat meer dan de helft van haar werktijd doorbrengt boven de 0,2 µT.  

 

6.3.1 problemen 

Er doen zich de nodige problemen voor. Allereerst zijn de beroepen in de artikelen gecodeerd 

volgens de ISCO codering. Deze wordt in Nederland door het CBS niet gebruikt. De codering van de 

individuele beroepen moeten dus omgezet worden naar de code volgens de Standaard Beroepen 

Classificatie uit 1992 (SBC’92), die door het CBS wordt gebruikt. 

Ten tweede worden door het CBS de beroepen alleen geclassificeerd in beroepsklassen en niet in 

individuele beroepen. Ook hier kunnen de cijfers uit het buitenland niet direct gekoppeld worden aan de 

situatie in Nederland. Om toch uitspraken te kunnen doen zijn in tabel 6.1 de beroepen die in de artikelen 

[Floderus et al.,1996; Forssén et al., 2004; Van Tongeren et al., 2004] genoemd worden met een gemiddelde 

blootstelling van boven de 0,2 µT volgens de SBC’92 codering gecategoriseerd. Deze beroepen kunnen 

worden gecodeerd op vijf cijfers nauwkeurig van de SBC’92. De cijfers van het CBS gaan echter tot het 

niveau van beroepsklassen, op drie cijfers van de SBC’92. Het is daarom alleen mogelijk om aan te geven 

hoeveel werknemers er in de beroepsklasse werkzaam zijn waarin het beroep, met een blootstelling van 

boven de 0,2 µT, zich bevindt. In tabel 6.1 staan de cijfers weergegeven zoals die beschikbaar zijn voor 

Nederland. 
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Tabel 6.1 Beroepen met een gemiddelde blootstelling boven de 0,2 µT [Floderus et al.,1996; Forssén et

al.,2004(*); en Van Tongeren et al., 2004(^)] ingedeeld in verschillende beroepsklassen (SBC’92 code), 

waarvan het  aantal werknemers is gegeven [CBS, 2003] 

 

 

Beroepsklasse 

(SBC’92 code) 

aantal 

werknemers 

beroep aantal 

metingen 

blootstelling 

gem. (µT) 

SBC’92  

code 

ISCO  

code 

77.000 Lasser 13 1,12 264 10 755 

 Smid  4 0,55 264 08 735 

Lagere metaalkundige 

beroepen (264) 

 Metaalbewerker 10 0,52 264 07 753 

211.000 Machine bediende 4 0,47 465 25 871 

 Machine monteur 7 0,31 465 07 741 

 Kraanmachinist 9 0,24 465 26 872 

Middelbare werktuig-

bouwkundige beroepen 

(465) 

 Machine monteur 32 0,23 465 07 751 

212.000 Kok 8 0,31 572 07 912 * 

 Kelner 9 0,25 572 06 921 * 

 Chef-kok 6 0,24 572 14 911 * 

Middelbaar algemeen 

verzorgende beroepen 

(572) 

 Kapper 13 0,21 572 12 941 * 

253.000 Receptionist 4 0,21 315 15 292 

 Receptionist  11 0,22 315 15 292 * 

Lagere administratieve 

beroepen (315) 

 Secretaresse 3(12) 0,23 315 03 290 ^ 

258.000 Kassa-

medewerker 

12 0,45 317 03 204 * Lagere verkoopberoepen 

(317) 

 Winkelbediende 16 0,21 317 01 333 * 

61.000 Manager 

detailhandel 

6 0,36 788 01 332 Managers, HBO denk- en 

werkniveau (788) 

 Manager 

detailhandel 

5 0,21 788 01 332 * 

117.000 Tandarts-

assistente 

11 0,30 492   44 *  Middelbare paramedische 

beroepen (492) 

 Tandarts-

assistente 

2(11) 0,24 492   44 ^ 

88.000 Elektricien 29 0,30 467 07 761 Middelbare elektro-

technische beroepen (467)  Elektromonteur  31 0,22 467 07   2 

48.000 Beeldhouwer  4 0,30 754 15  81 Hogere kunstzinnige 

beroepen (754)  Musicus  4 0,22 754 13  87 

506.000 Inpakker  4 0,33 111 19 881 

 Postsorteerder  10 0,31 111 34 661 

 Keukenhulp  9 0,28 111 33 913 * 

Elementaire beroepen 

(111) 

 Verkoper kiosk 4 0,20 111 31 338 

 Slager 5 0,23 471 06 826 Middelbare proces-

technische beroepen (471)  Bakker 4 0,20 471 05 822 

300.000 Winkelpersoneel  5 0,34 516 302 * Commerciële beroepen 

(516)  Winkelpersoneel 9 0,26 516 302 
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Tabel 6.1 (vervolg) 

Beroepsklasse Aantal 

werknemers 

beroep Aantal 

metingen 

Blootstelling 

µT 

SBC’92  

code 

ISCO  

code 

138.000 Verkoper 

detailhandel 

5 0,34 517 302 * Middelbare 

verkoopberoepen (517) 

 Verkoper  9 0,26 517 302 

Lagere procestechnische 

beroepen (271) 

65.000 Samensteller 

rubber artikelen 

4 0,23 271 13 851 

Middelbare algemene 

beveiligingsberoepen (542) 

52.000 Agent  5 0,22 542 908 

Middelbaar metaalkundige 

beroepen (464) 

67.000 IJzerwerkers  5 0,23 464 07 738 

Middelbare commerciële 

beroepen (516) 

300.000 Lokettist 

postkantoor 

6 0,25 516 19 651 * 

Middelbare agrarische 

beroepen (442) 

8.000 Bosbewerkers  9 0,76 442 05 441 

Wetenschappelijke (para)-

medische beroepen (892) 

72.000 Tandarts 4 0,24 892 06  32 

Middelbare administratieve 

beroepen (514) 

91.000 Computer 

bedienden 

6 0,20 514 01 291 * 

Lagere algemene 

transportberoepen (282) 

244.000 Expediteur  8 0,25 282 06 294 

Hogere commerciële 

beroepen (716) 

238.000 Makelaar  14 0,20 716 11 295 

Middelbare juridische 

bestuurlijke beroepen (542) 

39.000 Beveiligings-

beambte  

5(18) 0,27 542 05        ^ 

Hogere procestechnische 

beroepen (671) 

onbekend Bedrijfsleider  7 0,29 671 03    4 

Wetenschappelijke 

materiaalkundige beroepen 

(864) 

onbekend Metaalbewerker  4 0,25 864    5 

Middelbare algemene 

transportberoepen (482) 

onbekend Verkeersleider 7 0,39 482 05 632 

Lagere grafische beroepen 

(268) 

onbekend Kartonnage-

werker  

4 0,24 268 04 863 

Middelbare verzorgende 

transportberoepen (261) 

onbekend Conciërge  12 0,30 261 01 917 * 

Totaal aantal werknemers 

(% totale 

beroepsbevolking) 

3.445.000 

(48,2%) 

     

 

 

 

55 



 

Vaak vertonen de beroepen die ingedeeld zijn in dezelfde klasse een grote verwantschap en een 

beroep kan vaak kenmerkend zijn voor een bepaalde groepsklasse. Ook is in de tabel per beroep 

aangegeven wat het aantal metingen was, wat de gemiddelde blootstelling was over die metingen, de 

vijfcijferige SBC’92-code en de ISCO-code. 

Er kan op deze wijze een globale schatting worden gemaakt over hoeveel werknemers precies 

werkzaam zijn in beroepen die een gemiddelde blootstelling hebben van meer dan 0,2 µT. Er zijn een 

aantal trends zichtbaar. 

De beroepen met de hoge blootstellingen, zoals de lassers, metaalwerkers en elektriciens, werken 

veelal in de categorieën lagere (264) en middelbare (464) metaalkundige beroepen, middelbare 

werktuigbouwkundige (465), elektrotechnische (467) en procestechnische (471) beroepen. Behalve de 

middelbare werktuigbouwkundige beroepen met 211.000 werknemers, zijn het relatief kleine 

bedrijfstakken. Het aantal hoogblootgestelde mensen per beroepsgroep is een relatief klein percentage 

van de totale beroepsbevolking. Als we deze beroepsgroepen echter samenvoegen blijken er echter 

505.000 werknemers hoog te zijn blootgesteld. Dit komt neer op ongeveer zeven procent van de totale 

beroepsbevolking in 2002 [CBS]. 

Bij de lage (315) en middelbare (314) administratieve beroepen zijn veel werknemers betrokken. 

Deze respectievelijk 253.000 en 91.000 werknemers hebben daarentegen weer relatief lagere 

blootstellingen van rond de 0,20µT. 

Ook uit de beroepscategorie middelbaar algemeen verzorgende beroepen (572) zien we een aantal 

beroepen met een gemiddelde blootstelling van boven de 0,2µT. De beroepsklasse bevat 212.000 

werknemers, waaronder keukenmedewerkers, koks, serveersters, kappers en schoonheidsspecialisten.  

De grootste beroepsklasse waar beroepen zijn ingedeeld is die van de elementaire beroepen (111). 

Deze beroepsklasse betreft 506.000 werknemers. Het probleem bij deze beroepsklasse is dat de beroepen 

die hier zijn ingedeeld erg veel van elkaar kunnen verschillen. Zo bevat deze groep hulparbeiders in de 

tuinbouw, poffertjesbakkers, vakkenvullers, glazenwassers, koeriers en zelfs prostituees. De blootstellingen 

van deze verschillende beroepen zullen nogal uiteenlopen en een groot deel van deze beroepsgroep zal 

een lage blootstelling hebben. 

Opgeteld tellen de beroepsklassen 3.445.000 werknemers. Ervan uitgaande dat de andere 

beroepen uit de verschillende beroepsklassen ook een blootstelling hebben van boven de 0,2 µT kan deze 

waarde als maximum worden aangehouden. Deze bovengrens geeft aan dat er in Nederland mogelijk 

3.445.000 werknemers zijn blootgesteld aan een hoge dosis elektromagnetische straling. Dit is ruim 48 

procent van de beroepsbevolking. Echter onder deze 48 procent vallen ook beroepen die een lagere 

blootstelling hebben. De schatting van 48 procent moet dan ook worden geïnterpreteerd als het maximum 

aantal werknemers met een blootstelling boven de 0,2 µT. 

 

6.3.2 conclusie 

Uit de gegevens bijgehouden in Nederland kan slechts een ruwe schatting gemaakt worden over 

welk deel van de Nederlandse beroepsbevolking gemiddeld blootgesteld wordt aan elektromagnetische 

velden boven de 0,2 µT. Beroepen met de hoogste blootstelling, zoals lassers, metaalbewerkers en 

elektriciens vormen samen een relatief grote beroepsklasse, ongeveer zeven procent van de totale 

beroepsbevolking. Administratief medewerkers, die een grote beroepsgroep vormen, hebben lagere 

blootstellingsniveaus. De categorie middelbaar algemeen verzorgende beroepen bevat ook een aantal 

beroepen met een gemiddelde blootstelling van boven de 0,2 µT. Als bovengrens kan voor Nederland 
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aangehouden worden dat ruim 48 procent van de totale beroepsbevolking een blootstelling heeft van 

boven de 0,2 µT.  
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H o o f d s t u k  7   
 

 

 

Conclusie en aanbeveling 
 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 conclusie 

 

 Sinds 1979 is er discussie over de methode voor het meten van de blootstelling aan 

elektromagnetische straling. De relevante blootstellingsmaat is nog steeds onbekend en daardoor ook de 

benodigde inductieperiode voor het ontstaan van schadelijke gezondheidseffecten. Ook hebben de studies 

vaak een retrospectieve natuur, hetgeen de kwaliteit van de onderzoeksgegevens niet ten goede komt. De 

gezondheidseffecten die onderzocht worden zijn vaak zeldzaam. Ook blijkt het moeilijk om een volledige 

typering te verkrijgen van de bronnen waaraan iemand is blootgesteld. 

 Veel onderzoek is gedaan naar elektromagnetische straling op de werkvloer. Hieruit blijkt dat bij 

elektrische beroepen de blootstelling doorgaans hoger is dan bij beroepen met een niet-elektrisch 

karakter, maar ook bij niet-elektrische beroepen kunnen hoge blootstellingen voorkomen. Tussen 

verschillende landen zijn overeenkomsten bij de beroepen met een hoge blootstelling. Er blijven op 

kleinere schaal, zoals metingen bij verschillende bedrijven laten zien, echter wel verschillen bestaan waar 

rekening mee gehouden moet worden. 

 Het grote onderzoek van Floderus et al. [1996] geeft een gemiddelde waarde van blootstelling aan 

elektromagnetische straling van 0,28 µT  en een gemiddeld maximum van 18 µT . Vooral in de industriële 

sector lopen de blootstellingen aan elektromagnetische straling vaak hoog op. Zo verblijven industriële 

lassers gemiddeld 40% van hun werkdag boven de 0,4 µT . 

 Voor vrouwenberoepen moet rekening gehouden worden met andere waarden dan gemeten bij 

mannen. In het onderzoek van Forssén et al. [2004] is de gemiddelde waarde voor blootstelling bij 

werkende vrouwen 0,20 µT  op de werkvloer. Sectoren waarin veel vrouwen werken met een hoge 

blootstelling aan  elektromagnetische straling zijn de grootschalige keukens en de detailhandel. Door 

gebruik te maken van blootstellingen voor mannen in epidemiologische studies naar de gezondheid van 

vrouwen kunnen misclassificaties ontstaan. 

 In Nederland is weinig onderzoek gedaan naar de effecten van elektromagnetische straling op de 

werkvloer. De Gezondheidsraad gebruikt gegevens uit het buitenland. In het rapport van Kleinjans en 

Schuurman [1995] wordt een opsomming gegeven van de belangrijkste risicoberoepen. 

 Het NIEHS [1998] en het IARC [2002] hebben een overzichtsrapport geschreven over de risico’s van 

elektromagnetische straling voor de mens. De conclusies die in de twee rapporten worden getrokken over 

de effecten van elektromagnetische straling zijn vrijwel gelijk. Zo vinden ze beperkt bewijs voor de 

carcinogeniteit van extreem laag frequente elektromagnetische velden in relatie tot leukemie bij kinderen. 
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Het NIEHS [1998] vindt ook dat er beperkt bewijs is dat blootstelling aan extreem laag frequente 

elektromagnetische velden op de werkvloer chronische lymfatische leukemie kan veroorzaken bij 

volwassenen. Verder vinden beide organisaties onvoldoende bewijs voor het ontstaan van alle andere 

vormen van kanker. Ook is er onvoldoende bewijs dat blootstelling aan extreem laag frequente 

elektromagnetische velden kan leiden tot nadelige gevolgen voor een ongeboren kind, voor de 

voortplanting of cardiovasculaire afwijkingen, amyotrofische laterale sclerose, zelfmoord, depressie of 

Alzheimer kan veroorzaken.  

 De slotconclusie van beide rapporten luidt dan ook dat extreem laag frequente 

elektromagnetische straling mogelijk carcinogeen is voor mensen. Hiermee valt het in groep 2B (mogelijk 

carcinogeen) op basis van epidemiologisch en experimenteel bewijs over carcinogeniteit en andere 

relevante data. 

 Uit de literatuur van na 2002 lijken de bewijzen voor het ontstaan van neurodegeneratieve 

aandoeningen, zoals Alzheimer, steeds sterker te worden. Verder onderzoek is hier echter nodig.  

 Uit dierproeven blijkt dat dieren elektrische en magnetische velden kunnen waarnemen. Er bestaat 

zwak bewijs dat blootstelling aan elektromagnetische straling veranderingen teweeg kan brengen in 

gedrag en neurofysiologische en neurochemische evenwichten. Ook kan de melatonine spiegel in ratten 

veranderen als gevolg van de blootstelling.  

 Sinds 29 april 2004 is er een richtlijn (2004/40/EG) van het Europees parlement en de raad  van 

kracht geworden. Deze richtlijn betreft de minimumvoorschriften voor de gezondheid en veiligheid met 

betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van elektromagnetische velden. De regels 

die hier zijn opgesteld sluiten goed aan bij de voorschiften die al eerder door het ICNIRP werden 

aangeraden voor vermindering van de blootstelling aan elektromagnetische velden. Ook lijken de 

voorschiften een antwoord te zijn op de vragen van de mensen die dagelijks werken met 

elektromagnetische velden. Alhoewel onder hen geen grote onrust bestaat over mogelijke 

gezondheidsrisico’s door elektromagnetische velden vinden ze het wel belangrijk dat toezicht, onderzoek 

en voorlichting worden verbeterd. Het RIVM werkt op dit moment aan de implementatie van de richtlijn in 

Nederland in opdracht van het ministerie van SZW. 

 Het blijkt niet mogelijk een risicoschatting te maken van het aantal mensen dat jaarlijks in 

Nederland overlijdt aan hersentumoren door een eventuele te hoge blootstelling aan elektromagnetische 

straling. Wel is het percentage mensen dat per jaar overlijdt aan hersentumoren ten opzichte van andere 

vormen van kanker klein is. Het aantal mensen dat daadwerkelijk overlijdt aan een hersentumor als gevolg 

van elektromagnetische straling zal uiterst klein zijn. 

 Op basis van Nederlandse gegevens kunnen slechts beperkt uitspraken worden gedaan over welk 

deel van de Nederlandse beroepsbevolking gemiddeld wordt blootgesteld aan elektromagnetische velden 

boven de 0,2 µT . Er kan gezegd worden dat beroepen met de hoogste blootstelling, zoals lassers, 

metaalbewerkers en elektriciens samen een relatief grote beroepsgroep vormen, ongeveer zeven procent 

van de totale beroepsbevolking. Administratief medewerkers vormen een grote beroepsklasse, maar 

hebben echter lagere blootstellingsniveaus dan eerder genoemde beroepen. De categorie middelbaar 

algemeen verzorgende beroepen bevat ook een aantal beroepen met een gemiddelde blootstelling van 

boven de 0,2 µT . Als alle beroepen uit de verschillende beroepsgroepen een blootstelling zouden hebben 

van boven de 0,2 µT  dan zijn in totaal 3.445.000 werknemers in Nederland blootgesteld boven 0,2 µT . Deze 

bovengrens bedraagt dan ruim 48 procent van de totale beroepsbevolking. 
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7.2 aanbevelingen 

 

• Met behulp van epidemiologisch onderzoek zijn mogelijk schadelijke effecten van extreem laag 

frequente elektromagnetische straling voor de mens gevonden. Onderzoekers zullen zich nu eerst 

vooral moeten richten op het vinden van een mogelijk biologisch mechanisme achter de effecten. 

Als dit gevonden is zal het makkelijker zijn om indicatoren te bepalen waar naar gekeken moet 

worden bij verder onderzoek naar een eventuele dosis-respons relatie. Op deze manier zal het 

beter mogelijk zijn om vast te stellen of mensen een risico lopen als ze zijn blootgesteld aan een 

bepaald niveau van laag frequente elektromagnetische straling. 

• Voor het meten van elektromagnetische straling in verschillende beroepen is het goed om een 

internationale standaard te maken waar onderzoekers zich aan houden. Als alle onderzoekers 

meten met dezelfde apparatuur en op een zelfde manier wordt het makkelijker om gegevens uit 

verschillende onderzoeken met elkaar te vergelijken. 

• Er zijn in Nederland geen gegevens bekend bij de internationale kankercentra over de beroepen 

die mensen met kanker hebben uitgevoerd. Om het onderzoek naar mogelijke oorzaken van 

kanker te vergroten zou dit moeten worden bijgehouden. Op deze manier kan gekeken worden of 

een relatie bestaat tussen mogelijke economische activiteit en het ontwikkelen van bepaalde 

vormen van kanker. 

• Voor epidemiologisch onderzoek in Nederland zou het waardevol kunnen zijn om persoonlijke 

dossiers bij te houden van de gehele bevolking, waarbij ook overlijdensaktes worden bijgevoegd. 

Het wordt dan makkelijker om epidemiologisch onderzoek naar doodsoorzaken en ziekten in 

verband met persoonlijke en economische activiteit te verrichten. 

• De groep werknemers die werken in de hoog blootgestelde beroepen blijkt in Nederland een 

groot deel uit te maken van de totale beroepsbevolking. Als bovengrens kan gesteld worden dat 

ruim 48 procent van de totale beroepsbevolking hoog is blootgesteld. Het zou verstandig zijn 

vooral in deze beroepsgroepen de werknemers en hun verantwoordelijken goed op de hoogte te 

brengen van de mogelijke risico’s. Hier zouden voorschriften goed nageleefd moeten worden en 

plekken met een hoge blootstelling aan elektromagnetische velden goed aangegeven worden. 

•  Ook is het aan te raden dat er in Nederland daadwerkelijk metingen worden uitgevoerd naar de 

hoogte van de blootstelling in verschillende beroepen in plaats van uit te gaan van gegevens uit 

het buitenland. Er zou een inventarisatie gemaakt moeten worden van de blootstelling bij 

verschillende Nederlandse beroepen.  

•  Bij de implementatie van de Europese richtlijnen moet uitgegaan worden van metingen van de 

directe omgeving en niet van de emissies van individuele apparaten. Combinatie van verschillende 

apparaten en daadwerkelijk gebruik kan een hogere blootstelling veroorzaken dan aanvankelijk 

verwacht.  
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Verklarende woordenlijst 
 

 

 

 

 

 

 

 

ELF-EMF Extreem laag frequente elektromagnetische 

straling 

EMV Elektromagnetische velden 

EMS Elektromagnetische straling 

Extreem laag frequente elektromagnetische straling Straling met een frequentie tussen 0 – 3000 Hz 

Frequentie  Aantal trillingen per seconde 

Inductieperiode  Tijd tussen blootstelling en openbaring 

ziekte/effect 

ISCO International Standard Classification of 

Occupations 

JEM Job exposure matrix 

Latentieperiode Tijd die verloopt voor een reactie optreedt 

MG Meetkundig gemiddelde 

µT Microtesla = 10-6 tesla 

Retrospectief  Terugblik naar het verleden 

SBC Standaard beroepen classificatie 

TGG Tijd gewogen gemiddelde 

TWA Tijd gewogen gemiddelde 
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