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EM Velden binnen

Hoogfrequent
Dect telefoon
Babyfoon
WiFi
Mobieltje

Middenfrequent
Spaarlampen
Schakelende voeding
Inductiekookplaat
Acculaders
Zonnecellen (PV)

Extreem laagfrequent
Netspanning
PC Monitor
TV
Ventilator
Koelkast

Straatvelden

Externe invloeden
Buren
Zendmasten
Hoogspanningslijnen
Spoorlijnen
Grondvelden
Straatvelden

Blootstellingssituaties
Thuis
Vervoermiddel

Auto / bus
Trein / tram
Vliegtuig 
Scootmobiel
Elektrische fiets

Werkplek
Openbare weg



Stappenplan

• Is iemand werkelijk elektrogevoelig?

• EMV-analyse

• Welke probleemvelden te reduceren?

• Programma van veldmanagement opstellen

• Implementatie: gedrag – eliminatie -
afscherming

• Nameting en analyse van restvelden

• Vaststellen van gezondheidswinst



Stoorvelden

• Verkenning van omgeving
Plaats van zenders, spoorlijn, hoogspanning

• Veldmetingen
Diverse typen meetapparatuur

• Veldanalyses
Frequentiefilters en -analyzers, oscilloscoop,  
luisterspoel, digitale opslagmedia meteroutput

• Broneliminatie
Uitschakeling van specifieke bronnen moet EHS 
problemen oplossen, te beginnen met Dect / WiFi



Draagbare meters en detectors



Welke veldtypen doen er toe?
Sinusoidaal

Non-sinusoidaal

Ge’takt’

Ge’pulst’

Gemengde frequenties

‘Vuile stroom ’ met 
repeterende pulsen

Hoogfrequente zenders
Dect – WiFi - mobieltje



Wat we willen weten en meten

Kwantitatief
• Hoogfrequente velden totaal en selectief
• Elektrische en magnetische velden in woon / slaapvertrek
• Straatvelden

Kwalitatief
• Type HF zendinstallatie
• Aard netvervuiling
• Aard straatvelden
• Kwaliteit aarding (weerstand) en NT-koppeling
• Frequentie netvervuiling op fasedraad, nulleider, aarde
• Potentieel storende apparaten en installaties in huis



Veldreductiemaatregelen binnenshuis

Effectief handelen Problematische bronnen

Stroom uitzetten Alle elektronische apparaten

Apparaten weg doen of afstand houden Alle typen beeldschermen

Gloeilampen gebruiken Vuile stroom

Alternatieven voor 24-uurs stralers Zonnecellen / acculaders

Netvrij-schakelaars monteren Zendmasten dichtbij

Stralende muren afdekken geleidende 
verf

Onhanteerbere veldsituaties

Leidingennet afschermen ELF: hoogspanning, straatvelden, spoor- /
tramlijnen, stuursignalen frequentiedrives

Materialen Vuile stroom van straatleiding

EMV: gaas, geleidende verf, HR++ glas Sterke  zenders op dak

EV: gaas, geleidende verf, geaard Velden van buren

MV: mu-metaal, transformatorblik Ventilatoren balansventilatiesystemen



Hanteerbare normen?

ICNIRP (International commission for non-
ionizing radiation protection)

Institut fur Baubiologie : SBM2008 Slaapvertrek
*HF 0,1-10 µW/m2 (= 0,006-0,06 V/m)
*Elektrische wisselvelden: 1-5 V/m
*Magn. Wisselv.: 20-100 nanoTesla (= 0,11-0,25 A/m)

Stichting Elektrohypersensitiviteit
*SBM2008 om EHS te voorkomen (preventief)
*Naar behoefte on EHS te hanteren (curatief)



Samenvatting

• Gevoeligheid mens lijkt op die van radio-ontvanger
• Ieder persoon is uniek en vergt individuele aandacht
• Er is variatie in storende veldtypen en EHS klachten
• Veldanalyse:  kwantitatief en kwalitatief onderzoek
• Netvervuiling is een onderschat probleem
• Niet alle velden in huis zijn af te schermen of te 

reduceren
• Vooruitzichten:

- HF zendervelden van > 400 MHz redelijk te reduceren
- LF elektrische velden volledig af te schermen
- LF magnetische velden heel moeilijk af te schermen


