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Beroepsmatige blootstelling aan 50 

Hz elektrische en magnetische velden 

• In elk bedrijf is er elektriciteit 

• Overal is er blootstelling aan 50 Hz velden 

• Achtergrondblootstelling is zeer laag:  

– gemiddeld rond de 0,05 µT en 0,3 V/m  

– zelden hoger dan 0,2 µT en 1,5 V/m 

• In de directe nabijheid van een bron kunnen we 

hogere waarden vaststellen 
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Puntlasmachine 

Inhoud van  
K.B. Elektromagnetische velden 
Titel 7 van Boek V van de Codex Welzijn op het Werk 
1. Toepassingsgebied en definities 

2. Grenswaarden voor blootstelling en actieniveaus  

3. Risicoanalyse  

4. Maatregelen ter voorkoming of vermindering van de risico’s 

5. Voorlichting en opleiding van de werknemers 

6. Raadpleging en participatie van de werknemers 

7. Gezondheidstoezicht 

8. Afwijkingen 

9. Slotbepalingen 

 

• Bijlage I : Natuurkundige grootheden 

• Bijlage II : Niet-thermische effecten. Grenswaarden voor blootstelling en 
actieniveaus 0 Hz tot en met 10 MHz 

• Bijlage III :  Thermische effecten. Grenswaarden voor blootstelling en 
actieniveaus 100 kHz tot en met 300 GHz 



9/25/2017 

4 

Doel: 

Gezondheidseffecten van EMV 

Korte termijn:  

• acuut, vrijwel direct optredend 

• experimenteel gemakkelijk te onderzoeken 

• vormen de basis van de blootstellingslimieten 

• “Dit Besluit heeft betrekking op alle bekende directe 
biofysische effecten op korte termijn” 

 

Lange termijn: 

• na langdurige blootstelling optredend 

• na verloop van soms vele jaren 

• niet gemakkelijk te onderzoeken (epidemiologie) 

• “Dit Besluit heeft geen betrekking op de veronderstelde 
effecten op langere termijn” 

• volgens de huidig stand van de wetenschap zijn er geen 
effecten op lange termijn en geen beroepsziekten 
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Frequentiegebied Effecten op de zintuigen Effecten op de gezondheid 

0 – 1 Hz Draaiingen, 

duizeligheid, 

misselijkheid, 

metaalsmaak 

Vertraging van de 

bloedsomloop 

(magnetohydrodynamisch 

effect) 

1 Hz – 10 MHz Lichtflitsen zien 

rond 20 Hz (1 – 400 Hz) 

(magnetofosfenen) 

Zenuwstimulatie: 

- tintelingen, pijn 

- spontane spierbewegingen            

(gewriemel tot schokken) 

- hartritmestoornissen 

100 kHz – 300 GHz Kliks en geluiden horen 

0,3 tot 6 GHz pulsen 

(microwave hearing) 

Opwarming: 

- lokaal (pijn, brandwonde) 

- algemeen (koorts) 

Werknemers met een bijzonder risico 

Art 19: 

• zwangere werkneemsters 

• werknemers die een passief geïmplanteerd hulpmiddel dragen zoals 

orthopedische of dentale implantaten, 

• werknemers die een actief geïmplanteerd hulpmiddel dragen zoals 

een pacemaker, cochleair implantaat of neurostimulator, 

• werknemers met een op het lichaam gedragen medische hulpmiddel 

zoals een insulinepomp, 

 

Art 19: individuele risicoanalyse 

Art 23 en 24: indien nodig (verhoogd risico): bijkomende technische en 

organisatorische maatregelen op basis van de risicoanalyse 

 

Taak van de arbeidsgeneesheer 

Zie wetenschappelijke adviezen van de VWVA 
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STATISCH  MAGNETISCH  VELD 

PASIEVE  IMPLANTEN 

 Yves De Deene 
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Indirecte effecten (veiligheid) 

• contactstromen (elektrische schok en schrikreactie) 

• brand en explosies als gevolg van ontbranding van 

brandbare materialen door vonken als gevolg van 

geïnduceerde velden, contactstromen of vonkontladingen; 

• inwerking treden van elektrische ontstekingen 

(detonators); 

• interferentie met medische elektronische apparatuur; 

• rondvliegend ferromagnetisch materiaal in een sterk 

statisch magnetisch veld. 

Grenswaarden voor blootstelling 
Elektrische veldsterkte (LF) of specifiek energieabsorptietempo (RF) 

in het lichaam, niet meetbaar, enkel berekenbaar (dosimetrie). 

 

 „GWB voor effecten op de zintuigen” (sensorische effecten):    

GWB bij overschrijding waarvan werknemers kunnen blootstaan aan 

voorbijgaande verstoringen van de zintuiglijke waarneming (fosfenen, 

kliks) en geringe wijzigingen in de hersenfuncties zoals duizeligheid 

(veiligheidsrisico’s). Mogen overschreden worden onder bepaalde 

voorwaarden vermeld in art  13. 14. 

 

 „GWB voor effecten op de gezondheid” (gezondheidseffecten):  

GWB bij overschrijding waarvan werknemers kunnen blootstaan aan 

effecten die schadelijk zijn voor de gezondheid, zoals opwarming of 

stimulering van de zenuwen en het spierweefsel. Mogen nooit 

overschreden worden. 
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Actieniveaus (AN) 
Operationele niveaus voor het elektrisch en magnetisch veld op de werkplek, 

meetbaar  

vastgesteld om eenvoudiger te kunnen aantonen dat de relevante GWB in 

acht zijn genomen, of, in voorkomend geval, om de in deze richtlijn 

gespecificeerde beschermings- of preventiemaatregelen te nemen. 

 

De werkgever wordt geacht de GWB voor effecten op de gezondheid en de 

GWB voor effecten op de zintuigen in acht te nemen wanneer wordt 

aangetoond dat de relevante, in de bijlagen II en III opgenomen AN niet 

worden overschreden 

 

Overschrijdt de blootstelling de (hoge) AN,  

dan neemt de werkgever maatregelen,  

tenzij uit de beoordeling blijkt dat de relevante GWB niet zijn overschreden en 

dat veiligheidsrisico’s kunnen worden uitgesloten. 

 

 

AN voor lage frequenties 

laag AN en hoog AN en AN voor ledematen 
 

Voor magnetische velden heeft „laag AN” betrekking op de 
niveaus van de GWB voor effecten op de zintuigen en „hoog AN” 
op de GWB voor effecten op de gezondheid. 

 

Voor elektrische velden hebben „laag AN” en „hoog AN” betrekking 
op de niveaus behorende bij de specifieke beschermings- of 
preventiemaatregelen welke in deze richtlijn zijn gespecificeerd 

 

Hoger dan het lage AN maar lager dan het hoge AN : 

• Lage AN voor elektrische velden LF mag overschreden worden 
onder voorwaarden vermeld in art 3 . 3 a (vonkontladingen en 
contactstromen voorkomen en informatie aan werknemers) 

• Lage AN voor magnetische velden LF mag overschreden 
worden onder voorwaarden vermeld in art 3 . 3 b (informatie 
aan werknemers, risicoanalyse en preventiemaatregelen 
aanpassen indien symptomen optreden) 
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K.B. Afdeling 3 : Risicoanalyse 

• De werkgever beoordeelt  alle risico’s waaraan de werknemers zijn 

blootgesteld als gevolg van de elektromagnetische velden op de 

arbeidsplaats, en indien nodig meet of berekent hij de niveaus van de 

elektromagnetische velden waaraan de werknemers zijn blootgesteld. 

• Bij de beoordeling houdt hij rekening met de praktische handleiding van 

de Europese Commissie en andere normen of richtsnoeren, waaronder 

gegevensbanken betreffende blootstelling. 

• De werkgever is ook gerechtigd rekening te houden met de 

emissieniveaus en andere passende veiligheidsgegevens die door de 

fabrikant of distributeur overeenkomstig het relevante recht van de 

Europese Unie voor de apparatuur zijn verstrekt. 

• Indien niet op betrouwbare wijze aan de hand van beschikbare gegevens 

kan worden vastgesteld of de GWB in acht worden genomen, wordt de 

blootstelling beoordeeld aan de hand van metingen of berekeningen. 
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Risicobeoordeling in de praktijk 

1. Inventarisatie van alle bronnen 

2. Beoordeling via indeling in categorieën 

 Tabel 3.2 van de Europese praktijkgids voor het mkb 

–  Geen beoordeling vereist: stop 

–  Wel beoordeling vereist: naar 3. 

3. Bijkomende informatie verzamelen 

4. Meting van de veldsterkte op de werkpost en 

vergelijken met het actieniveau 

5. Dosimetrie en vergelijken met grenswaarde 

6. Zijn er werknemers met een verhoogd risico? 

7. Zijn er indirecte effecten? 
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Risicobeoordeling in de praktijk 

1. Inventarisatie van alle bronnen  

2. Beoordeling via indeling in categorieën 

 Tabel 3.2 van de Europese praktijkgids voor het mkb 

– Geen beoordeling vereist: stop 

– Wel beoordeling vereist: naar 3. 

– Niet vermeld: naar 3 

3. Bijkomende informatie  
1.  de Europese praktijkgids Deel 2: Praktijkvoorbeelden,  

2.  informatie van de fabrikant of distributeur  

3.  databanken met meetgegevens en web-tools: WISE, EMFWeld, EMES, OSERAY 

4. Meting van de veldsterkte op de werkpost en 

vergelijken met het actieniveau 

5. Dosimetrie en vergelijken met grenswaarde 

6. Zijn er werknemers met een verhoogd risico? 

7. Zijn indirecte effecten mogelijk? 
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De volgende praktijkvoorbeelden  

zijn opgenomen in dit deel: 

1   Kantoor 

2   NMR-spectrometer (Kernspinresonantie) 

3   Elektrolyse 

4   Apparatuur medische sector 

5   Ingenieurswerkplaats 

6   Apparatuur automobielsector 

7   Lassen 

8   Metaalproductie 

9   Radiofrequente (RF) plasmatoestellen 

10 Dakantennes 

11 Walkietalkies 

12 Luchthavens 

Risicobeoordeling in de praktijk 

1. Inventarisatie van alle bronnen  

2. Beoordeling via indeling in categorieën 

 Tabel 3.2 van de Europese praktijkgids voor het mkb 

– Geen beoordeling vereist: stop 

– Wel beoordeling vereist: naar 3. 

– Niet vermeld: naar 3 

3. Bijkomende informatie  
1.  de Europese praktijkgids Deel 2: Praktijkvoorbeelden,  

2.  informatie van de fabrikant of distributeur  

3.  databanken met meetgegevens en web-tools: WISE 

4. Meting van de veldsterkte op de werkpost en 

vergelijken met het actieniveau 

5. Dosimetrie en vergelijken met grenswaarde 

6. Zijn er werknemers met een verhoogd risico? 

7. Zijn indirecte effecten mogelijk? 
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Databanken  

WISE tool: Tool for prevention advisors  

   to assess emf exposure of machines 

Database 

7811 measurements points 

8994 simulation points 

User Interface 

Report 

http://www.wica.intec.ugent.be/exposure-tool/prevention 
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Categorization of equipment 

based on the sector > category > EM sources 

 

 

 

 

 

 

         
Goal: to provide 
• Electric and magnetic field values as function of distance around equipment 
• Safety distances related to action levels of EU-directive 
• Risk category of equipment 
• Specific actions to take 

 



9/25/2017 

17 

Risicobeoordeling in de praktijk 

1. Inventarisatie van alle bronnen                      

2. Beoordeling via indeling in categorieën 

 Tabel 3.2 van de Europese praktijkgids voor het mkb 

–  Geen beoordeling vereist: stop 

–  Wel beoordeling vereist: naar 3. 

3. Bijkomende informatie  
– de Europese praktijkgids Deel 2: Praktijkvoorbeelden,  

– informatie van de fabrikant of distributeur  

– databanken met meetgegevens en web-tools: WISE 

4. Meting van de veldsterkte op de werkpost en 

vergelijken met het actieniveau 

5. Dosimetrie en vergelijken met grenswaarde 

6. Zijn er werknemers met een verhoogd risico? 

7. Zijn indirecte effecten mogelijk? 

Afdeling IV : Maatregelen 

De werkgever neemt de nodige maatregelen om ervoor te 

zorgen dat de risico’s ten gevolge van elektromagnetische 

velden op de arbeidsplaats worden weggenomen of tot een 

minimum beperkt. 

Voorbeelden zijn o.a. 

 gevaarzone bepalen  

 afbakenings- en toegangsmaatregelen zoals signaleringen, 

 etiketten, vloermarkering, hekken, vergrendeling  

 ontwerp en indeling van de arbeidsplaats (afstand) 

 werkmethoden met lagere blootstelling kiezen 
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Puntlasmachine 

Veiligheids- en gezondheidssignalering 
 
Waarschuwingsborden 

 Zones waar het (lage) actieniveau overschreden is 

 

      magnetisch veld   niet-ioniserende straling 

 

 

 

 

 

 

Verbodsborden 
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Technische en organisatorische maatregelen om  

• alle risico’s voor werknemers met een verhoogd risico  

• alle risico’s ten gevolge van indirecte effecten te voorkomen 

Afdeling VII : Gezondheidstoezicht 

•  Gezondheidstoezicht als uit de risicobeoordeling blijkt 
dat er een gezondheidsrisico is (> GWB mogelijk). 

 

•  Pacemakers, implantaten, zwangeren (werknemer 
moet werkgever op de hoogte brengen die vervolgens 
de arbeidsgeneesheer op de hoogte moet brengen) 

 

•  Indien een werknemer melding maakt van een 
ongewenst of onverwacht gezondheidseffect, of indien 
blootstelling boven de GWB wordt vastgesteld, wordt 
de betrokken werknemer onderworpen aan 
gezondheidstoezicht. 

 

•  Inhoud: zie wetenschappelijk advies van VWVA 
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Meer informatie 

Belgian BioElectroMagnetics Group   

www.bbemg.be  

 

Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Arbeidsgezondheidkunde 

Werkgroep wetenschappelijk advies 

http://www.vwva.be/permanente-vorming/werkgroep-wetenschappelijk-

advies/  

 

Elektromagnetische velden in arbeidsituaties. Beknopte gids voor de 

Nederlandse situatie (juli 2016) 

https://www.arboportaal.nl/documenten/brochure/2016/07/01/elektro--

magnetische-velden-in-arbeidssituaties  

http://www.bbemg.be/
http://www.vwva.be/permanente-vorming/werkgroep-wetenschappelijk-advies/
http://www.vwva.be/permanente-vorming/werkgroep-wetenschappelijk-advies/
http://www.vwva.be/permanente-vorming/werkgroep-wetenschappelijk-advies/
http://www.vwva.be/permanente-vorming/werkgroep-wetenschappelijk-advies/
http://www.vwva.be/permanente-vorming/werkgroep-wetenschappelijk-advies/
http://www.vwva.be/permanente-vorming/werkgroep-wetenschappelijk-advies/
http://www.vwva.be/permanente-vorming/werkgroep-wetenschappelijk-advies/
https://www.arboportaal.nl/documenten/brochure/2016/07/01/elektro--magnetische-velden-in-arbeidssituaties
https://www.arboportaal.nl/documenten/brochure/2016/07/01/elektro--magnetische-velden-in-arbeidssituaties
https://www.arboportaal.nl/documenten/brochure/2016/07/01/elektro--magnetische-velden-in-arbeidssituaties
https://www.arboportaal.nl/documenten/brochure/2016/07/01/elektro--magnetische-velden-in-arbeidssituaties
https://www.arboportaal.nl/documenten/brochure/2016/07/01/elektro--magnetische-velden-in-arbeidssituaties
https://www.arboportaal.nl/documenten/brochure/2016/07/01/elektro--magnetische-velden-in-arbeidssituaties
https://www.arboportaal.nl/documenten/brochure/2016/07/01/elektro--magnetische-velden-in-arbeidssituaties
https://www.arboportaal.nl/documenten/brochure/2016/07/01/elektro--magnetische-velden-in-arbeidssituaties
https://www.arboportaal.nl/documenten/brochure/2016/07/01/elektro--magnetische-velden-in-arbeidssituaties

