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14. Het meten van velden

14.1. Meten = weten
Er kunnen allerlei redenen zijn om thuis veldmetingen te doen:

•	 U voelt zich de laatste tijd niet goed en denkt dat EMV daar de oorzaak van zijn.
•	 U weet zeker dat sommige apparaten in huis u storen.
•	 U verdenkt de buren, of nabije zendmasten, er van hun velden uw huis in te 

stralen.   
•	 U overweegt een ander huis te betrekken, maar wilt eerst een EMV scan laten 

uitvoeren om te weten dat u geen kat in de zak koopt.
Er zijn verschillende manieren om metingen te laten uitvoeren. Het is maar wat u wilt 
en welke mogelijkheden u hebt om deskundigen in te huren. Er zijn globaal de volgende 
mogelijkheden:

1. Het laten uitvoeren van officiële metingen volgens de formele richtlijnen om te zien 
of de EMV bij u thuis of op het werk voldoen aan de normen voor blootstelling die 
daarvoor gelden volgens ICNIRP en/of Gezondheidsraad. 

2. Het bereiken van veldsterkten die u behoeden voor het oplopen van een elektrische 
overgevoeligheid en het risico van EHS.

3. Aanpassing van de veldsterkten waar u aan bloot staat, om de hinder van uw 
overgevoeligheid te verminderen. Vaak zal een combinatie van gedragsaanpassing en 
technische veldreductie nodig zijn.

Elk van deze uitgangspunten vereist een eigen strategie voor veldmanagement. Factoren 
die daarbij aan de orde komen zijn o.a.:

- de deskundigheid en scholing / opleiding van het meetpersoneel 
- het kennen en toepassen van de reglementen die van toepassing zijn 
- het kiezen van het meetinstrumentarium 
- het uitvoeren van de metingen en de vervaardiging van een objectief meetrapport 
- het uitvoeren van de maatregelen voor veldreductie 
- het voldoen aan de eisen van de opdrachtgever.

Formele metingen volgens gangbare normen
Lokale of hogere overheden zullen in voorkomende gevallen een beroep doen op 
professionele meetbureaus. De uitkomsten van de meting hebben rechtsgeldigheid en 
zijn niet vatbaar voor discussies of afwijkende interpretaties. Een vaste meetprocedure 
moet worden gevolgd, mensen moeten de vereiste opleiding hebben, apparatuur moet 
regelmatig worden geijkt en nog wat van die formele zaken. 

Het oordeel in het rapport zal rekening houden met de richtlijnen die zijn uitgevaardigd 
door bevoegde instanties, zoals hier de Gezondheidsraad. Personeel of meetbureaus 
moeten door de Raad van Accreditatie als deskundig zijn geaccepteerd, opdat de 
opdrachtgever weet dat de meetresultaten op de goede manier tot stand zijn gekomen.

Van belang is de context van de blootstelling. M.a.w., er zal een doel moeten zijn 
geformuleerd en voor die toepassing moeten de juiste bepalingen en limieten worden 
gehanteerd. Meetapparatuur moet regelmatig professioneel gekeurd en gecertificeerd 
zijn, zodat een tweede meting, eventueel door een andere persoon, dezelfde resultaten 
zal geven. 
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Het meten is een vak apart. Dat is ook ongeveer de titel van een uitgave van het 
Kennisplatform EMV&G (2009), waarin een aantal nuttige aanwijzingen over 
meetactiviteiten en bevoegdheden staat.

Ook de manier van meten is gereglementeerd en is omschreven in een publicatie van 
het Agentschap Telecom 2005: Veilige veldsterkten. Alleen is dit document uitsluitend 
bedoeld voor metingen naar hoogfrequente velden rond zendinstallaties voor mobiele 
communicatie. Doorgaans zullen verzoeken tot meting uitgaan van plaatselijke 
overheden, bijvoorbeeld om na te gaan of burgers voldoende beschermd zijn tegen al te 
sterke zendervelden. Ook hierbij zijn de blootstellingslimieten van de Gezondheidsraad 
maatgevend. 

In Nederland zijn er meerdere instellingen die deze professionele metingen kunnen 
uitvoeren. Bijvoorbeeld personeel van elektriciteitsleveranciers en netbeheerders, 
personeel van TNO, KEMA en Agentschap Telecom. Deze bureaus hanteren commerciële 
tarieven, reden waarom particulieren deze diensten niet vaak aanvragen. Omdat zaken 
betreffende de veiligheid in dit land over het algemeen goed zijn geregeld, komt het 
in gewone woon- en werksituaties zelden voor dat de gestelde blootstellingslimieten 
worden overschreden. 

Metingen voor bezorgde mensen
Wie vermoedt dat de huidige blootstellingslimieten niet voldoende bescherming voor 
de gezondheid bieden, kan met een organisatie in zee gaan die meer is ingesteld op 
het hanteren van biologisch georiënteerde normen voor blootstelling. Die normen 
gaan uit van wat de mensen zelf ervaren bij blootstelling aan zekere EMV. Er zijn de 
veelgehanteerde richtwaarden van de Duitse organisatie Baubiologie Wolfgang Maes. 
Op basis van duizenden contacten met elektrogevoeligen heeft men een stelsel van 
veldsterkten ontwikkeld dat een zekere bescherming geeft tegen EMV invloeden. De 
opgegeven veldsterkten zijn gegroepeerd naar veldtype en de mate van risico die men 
loopt bij overschrijding van die grenzen. Dit is de Standard der baubiologischen Messtechnik, 
in de wandeling naar het jaartal van de laatste herziening genoemd SBM2008. 

Let wel, de hier voorgestelde richtwaarden liggen vele orden van grootte onder die van 
de Gezondheidsraad. Professionele meetbureaus laten zich niet met deze benadering 
in, omdat men daarmee het gezag van de boven hen gestelde autoriteiten zou uitdagen. 
Echter, naar de ervaringen van meetpersonen die van de biologische principes uitgaan, 
geven de SBM2008 streefwaarden een redelijke bescherming tegen EHS overlast. Maar 
mensen die al eerder overgevoelig voor EMV zijn geworden hebben hier niet altijd 
voldoende baat bij. Voor hen is een meer persoonlijke begeleiding nodig.

Metingen voor elektrogevoelige personen
Voor de ernstig elektrogevoelige personen liggen de tolerantiegrenzen voor sommige 
EMV typen lager dan die van de SBM aanbevelingen. Het lijkt er zelfs op dat er geen 
meetbare ondergrens van veldsterkte is aan te geven waar EHS-ers zich net zo prettig 
voelen als in de vrije natuur. Die mensen zijn deels geholpen met adviezen over 
gedragsaanpassing en het mijden van de hen storende velden. Daarnaast kunnen in huis 
of op de werkplek technische maatregelen worden getroffen om de heersende velden 
zo goed mogelijk te identificeren en die vervolgens zo veel mogelijk te elimineren of te 
reduceren. 
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Dat eist grote kennis van zaken, inzicht in de problematiek en vindingrijkheid. 
Commercieel voorhanden meetapparatuur is te beperkt om alle problemen aan te 
pakken en specifieke monitor apparatuur moet soms worden ontwikkeld en ingezet om 
greep te krijgen op het type van veldhinder en van de variaties in veldsterkte over het 
etmaal. 

Apparatuur hoeft niet altijd van de technisch hoogste kwaliteit te zijn wanneer het er 
vooral om gaat velden te detecteren en grove veranderingen in veldsterkte te kunnen 
waarnemen. In sommige gevallen is de inzet van een specifieke detector zonder 
kwantitatieve uitlezing van veldsterkte voldoende. Probleemoplossing is een kunst en 
opleidingen zijn daar niet voor beschikbaar. Alleen de Stichting EHS probeert de nodige 
kennis in huis te halen op basis van wetenschappelijke literatuur en van experimenten 
met meetspecialisten en technici in praktijksituaties. De successen met veldreductie, 
gebaseerd op tevredenheidsverklaringen van bezochte personen worden met regelmaat 
gepubliceerd in uitgaven van de stichting en zijn bovendien op de website beschikbaar 
(www.stichtingehs.nl). 

Meetspecialisten rond de stichting hebben zich verenigd in de coöperatieve organisatie 
EMVion. 

Meterbeperkingen
Men kan eenvoudig of meer gecompliceerd te werk gaan. Het aflopen van alle 
huishoudelijke apparaten met een simpele EMV detector in de hand is genoeg om een 
indruk te krijgen van hun storend vermogen. Maar er zijn kwalitatieve verschillen in 
de uitgestraalde velden, die niet direct van de detector of meter zijn af te lezen. Zo 
hebben alle moderne elektronische apparaten een schakelende voeding die gepulste 
velden uitzendt. De waarde die een integrerende meter aanwijst is eigenlijk veel te laag. 
Ga maar na: die pulsen hebben een extreem korte duur, zo in de buurt van een tiende 
milliseconde, of korter. Als er in een seconde 100 pulsen gemeten worden leidt dat 
nauwelijks tot een hoge gemiddelde waarde. De duur van alle pulsen opgeteld is nog 
maar een honderdste seconde en het kan niet anders of het afgelezen getal is heel laag. 
Echter, biologisch gezien zijn de pulsen heel krachtig en geven ze sterke effecten. Juist 
pulsachtige prikkels activeren neuronale activiteit en leiden tot sterke reacties. Kortom, 
een lage meteruitslag zegt niet zoveel.

Er zijn vele apparaten die heel zwakke velden uitstralen, maar toch een belangrijke 
biologische activiteit hebben. Te denken is aan de moderne TFT of LED computermonitors 
en TV schermen, LCD displays van iPhone, iPad of andere tablets, navigatieapparatuur 
en dashboardmeters in auto’s enzovoort. Ook sommige toetsenborden en PC muizen 
zijn voor sommigen op termijn heel vervelend. 

Omgekeerd hoeft een grote uitslag niet te betekenen dat er sterke biologische effecten 
te verwachten zijn. In de meterkast, bijvoorbeeld, heersen sterke 50 Hz wisselvelden 
omdat de belangrijkste stroomkabels daar doorheen lopen. Echter, ‘schone’ 50 Hz velden 
hebben maar een gering biologisch effect, zodat een hoge waarde van enkele honderden 
nT niet per se gevreesd hoeft te worden. Dat het toch niet is aan te bevelen om de stoel of 
het bed in de meterkast te plaatsen heeft meer als reden dat de binnenkomende stroom 
nooit geheel schoon is en allerlei vervuilende pulsen uit de buurt meeneemt en bovenop 
de 50 Hz golven van de wisselspanning zet.
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Veldspreiding
Velden zullen in de regel heel onregelmatig over de ruimte verspreid zijn. 

•	 Rond stralende apparaten zijn de velden bij het apparaat heel sterk en misschien 
sterker dan de meter kan weergeven. Maar op een afstand van decimeters of 
meters zal de meetwaarde in de achtergrondmeting verdwijnen. Dat betekent 
niet dat u er ook geen last meer van kan hebben. Bij een kleine bron van EMV 
zal de veldsterkte afnemen met het kwadraat van de afstand, of zelfs nog sneller.

•	 Bij zendsignalen van Dect telefoon of WiFi die juist ook elders in huis moeten 
worden opgevangen, zijn de velden ook zwakker naarmate de afstand groter 
is. Het is zaak daarbij de sterkte zo af te stellen dat alle uithoeken juist worden 
bereikt.

•	 Velden vanuit het eigen stroomnet worden tamelijk gelijkmatig en door het 
hele huis verspreid. Er is geen plek waar het elektrische 50 Hz wisselveld 
afwezig is. Dat maakt ook dat storingen en vuile stroom op dat net zich heel 
gelijkmatig verspreiden. Bedenk dat ook de pleisterlagen van muren waarin de 
leidingen zijn verwerkt de spanning overnemen en de ruimte instralen. Dat 
geldt ook voor plafonds en vloeren. Alleen wanneer de leidingen elektrisch 
effectief zijn afgeschermd, komen elektrische velden niet meer van de leiding 
af, magnetische velden echter wel.

•	 Velden van buiten, zoals die van hoogspanningsleidingen, spoorlijnen, 
straatvelden en zendmasten lopen door het huis heen, omdat ze van grotere 
afstand komen. In de richting van de bron zijn ze het sterkst.

Fysische eigenschappen van probleemvelden
Het kan relevant zijn te weten wat het karakter (‘fingerprint’) van een veld is om 
bijvoorbeeld te achterhalen wat de frequentie is en of het mogelijk schadelijk is. 

Voor de hoogfrequente velden in de mobiele telefonie ligt dat in wezen tamelijk 
eenvoudig, omdat zenders opereren binnen nauw begrensde frequentiegebieden. In 
hoofdstuk 7 wordt daar in meer detail op ingegaan. Professionele meetapparatuur voor 
laagfrequente velden is daartoe uitgerust met een oscilloscoopfunctie, waarmee de 
golfvorm en frequentie kan worden vastgesteld. Daarnaast is er een frequentieanalyse-
functie, waarmee mengsels ven velden uiteen gerafeld kunnen worden om de frequentie 
van de aanwezige velden te kunnen uitlezen. 

Er zijn verschillende typen goede non-professionele meters op de markt die bruikbaar zijn 
voor veldonderzoek. Sommige hebben een ingebouwde frequentieanalyser, waarmee 
de actieve zenders zijn vast te stellen. Andere hebben een filterfunctie waarmee per 
frequentie-gebied selectieve metingen kunnen worden uitgevoerd. Zo hebben zenders 
voor GSM, UMTS, C2000, WiFi en andere systemen een aparte meetstand waarbinnen 
tamelijk ‘smalbandig’ kan worden gemeten. 

Andere typen kunnen eenvoudiger zijn uitgevoerd en meten alleen ‘breedbandig’, wat 
wil zeggen dat ze alle hoogfrequente signalen tussen zekere grenzen bij elkaar optellen. 
Best handig voor een simpele momentopname in een ruimte, men krijgt echter geen 
gegevens over het type zender dat hier wordt gemeten. Maar niet altijd is het nodig met 
een uiterste precisie te werk te gaan. Vaak is een ruwe indicatie van de totale velddruk 
voldoende. 
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14. Het meten van velden

Voor laagfrequente velden is de situatie vergelijkbaar. Meters meten vaak heel 
breedbandig, waardoor alleen gegevens over de totale veldbelasting van meerdere 
veldtypen wordt gekregen. Soms is dat genoeg om een indruk te krijgen over de 
leefbaarheid van een bepaalde ruimte. Maar om te zien welke typen velden er heersen 
zijn wat meer voorzieningen nodig. Enkele metertypen zijn uitgerust met een schakeling 
waarbij min of meer selectief in zekere frequentiebanden kan worden gemeten. 
Bijvoorbeeld één van de laagfrequent meters van de lijn Gigahertz Solutions (figuur 
14-9) heeft een keuzemogelijkheid om alles (elektrisch en magnetisch) te meten vanaf 
een frequentie van 5 Hz, vanaf 50 Hz, of vanaf 2 kHz tot maximaal 400 kHz. Daarnaast 
is er de 16 Hz band (voor de Duitse spoorwegen). Sommige andere meters hebben 
een eenvoudige spectrumanalyzer of andere meetgemakken, of meten zowel laag- als 
hoogfrequente velden. Het is hier niet de plaats daar een totaal overzicht van te geven.

Voor de analyse van laagfrequente velden moet de meter of recorder zijn uitgerust met 
een elektrische uitgang die op een oscilloscoop of PC ingang kan worden aangesloten. 
Voor de meting en analyse kan heel goed gebruik gemaakt worden van software die 
voor de gewone huiscomputer geschreven is. De meeste grafieken in dit boek zijn zo tot 
stand gekomen. Soms zijn de softwarepakketten gratis. 

Voor de identificatie van bronnen van vuile stroom is het essentieel dat er een 
veldanalyse gemaakt wordt. Vuile stroom is in de meeste gevallen te herkennen als een 
gepulst wisselstroomveld. Alle moderne elektronische apparaten en installaties en ook 
energiebesparende lampen zijn te herkennen aan de stroompulsen die ze op het net 
zetten.
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De risicovelden binnen en buiten 
Allereerst nu een kort overzicht van de belangrijkste stralende huishoudelijke apparatuur, het 
type veld dat daaruit vrijkomt en wat daartegen te doen is. Zie tabel 14-1.

Tabel 14-1. Risicovelden rond EMV bronnen binnen en buiten
Toelichting: EV, elektrisch veld; MV, magnetisch veld; HF hoogfrequent veld;

Bronnen binnenshuis
EV MV HF Sanering.

mogelijk? 
1 HF zenders: Dect telefoon, WiFi, draadloze netwerken, 

babyfoon, bewakingsinstallaties
- - +++ ja

2 Gebruik mobiele telefoon / smartphone - ++ +++ nee
3 Elektronische apparatuur met digitale componenten / 

schakelende voeding: elektromotoren, dimmers, 
transformatoren, keuken- en hobbygereedschap, 
toerenregelaars

+ ++ +/- nauwelijks; 
vuile 
stroom 
gedeeltelijk

4 Elektriciteitsnet / snoeren ++ - - ja
5 Vuile stroom in bedrading, snoeren + + - alleen EV
6 Spaar- en LED lampen + + +/- alleen EV
7 Vuile aarde, aardlussen + + - ja
8 Stralende muren wegens leidingen daarin/achter ++ - - ja
9 Elektrische deken +++ +++ - nee
10 Elektrische radiatoren / warmteopwekkende apparaten + - - n.v.t.
11 Inductiekookplaat + +++ - nee
12 Accu laadapparaat - ++ - nee

Bronnen buitenshuis
13 Zendmasten voor mobiele communicatie - - + ja
14 Hoogspanningsleidingen - + - nee
15 Straatleidingen - ++ - nee
16 Spoorlijnen - + - nee

De laatste jaren zijn er hele series bruikbare en betaalbare veldmeters in de handel gebracht 
waarmee men veldmetingen kan uitvoeren en een redelijke indruk kan krijgen van de hoog-
en laagfrequente veldsamenstelling in huis of buiten. Het gebruik van natuurkundige 
grootheden is voor velen lastig. De meest gebruikte eenheden in onze niet-professionele 
wereld zijn in tabel 14-2 aangegeven.
 
Tabel  14-2. Aanduidingen van veldtypen en hun meeteenheden
Veldtype Eenheid
Laagfrequent elektrisch veld  V/m   volt per meter 
Laagfrequent magnetisch veld  nT   nanoTesla 
Hoogfrequent veld   μW/m2   microWatt per vierkante meter
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De risicovelden binnen en buiten
In tabel 14-1 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste velden rond stralende 
huishoudelijke apparatuur, het type veld dat daaruit vrijkomt en wat daartegen te doen 
is. Zie tabel 14-1. 

De laatste jaren zijn er hele series bruikbare en betaalbare veldmeters in de handel 
gebracht waarmee men veldmetingen kan uitvoeren en een redelijke indruk kan krijgen 
van de hoog- en laagfrequente veldsamenstelling in huis of buiten. Het gebruik van 
natuurkundige grootheden is voor velen lastig. De meest gebruikte eenheden die 
worden gebruikt zijn in tabel 14-2 gegeven.
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Voorbeelden van professionele registraties van de frequentieverdeling in hoogfrequente 
velden zijn gegeven in onderstaande figuren. Figuur 14-1 geeft op een logaritmische 
horizontale schaal weer hoeveel velden er in deze omgeving aanwezig zijn in het 
frequentiegebied van 100 kHz tot 1 GigaHertz. Figuur 14-2 laat een klein gedeelte zien 
van het radiofrequente spectrum dat is gereserveerd voor de moderne zenders voor 
radio en TV en voor mobiele telefonie, inclusief het C2000 systeem.
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Figuur 14-1.  Frequentieanalyse van radiofrequente velden van 
vele frequenties tot aan 200 MHz, met een piek bij 9,36 MHz. 
Gemaakt met een Anritsu HF veldmeter. Logaritmische 
frequentieschaal. Meteroutput in mV.

Bron:.Electrosense.

Figuur 14-2. Voorbeeld van een veldanalyse, gemaakt met 
een Narda HF meter in het vrije veld nabij bebouwing. Op 
een horizontale logaritmische schaal met oplopende 
frequenties is een aantal pieken te zien; van sommige is de 
naam aangegeven.
Bron: Novec.

14.2. Wat we willen weten en meten 

Wat willen we weten? 
Afhankelijk van de vraag kunnen we een ruimtemeting of een spotmeting uitvoeren. Een 
ruimtemeting dient er voor om vooral de van buiten komende velden te meten, bijvoorbeeld 
om uit te vinden welke kamers in huis (of de kelder!) het minst belast zijn. Vooral voor 
straatvelden en zendersignalen van buiten is het nuttig te weten waar die precies vandaan 
komen en om de beste plek voor de gemakkelijke stoel of het bed te vinden. Spotmetingen 
hebben betrekking op het identificeren van eigen bronnen van EMV en om uit te vinden 
welke apparatuur men beter uit kan zetten, of verplaatsen. Dat geldt voor wat betreft 
magnetische wisselvelden uit apparaten achter een muur, of achter een muur met het buurhuis. 

Veldtype 
Het is een praktische gewoonte om velden in huis in te delen naar hun ontstaanswijze.

• Elektrische velden ontstaan vanuit alle onderdelen en leidingen waar spanning op 
staat. Het maakt geen verschil of er apparaten gebruikt worden of niet, de velden zijn 
er altijd.

• Magnetische velden ontstaan overal waar stroom loopt, dus alleen als er apparaten 
gebruikt worden.

14.2. Wat we willen weten en meten

Wat willen we weten?
Afhankelijk van de vraag kunnen we een ruimtemeting of een spotmeting uitvoeren. 
Een ruimtemeting dient er voor om vooral de van buiten komende velden te meten, 
bijvoorbeeld om uit te vinden welke kamers in huis (of de kelder!) het minst belast zijn. 
Vooral voor straatvelden en zendersignalen van buiten is het nuttig te weten waar die 
precies vandaan komen en om de beste plek voor de gemakkelijke stoel of het bed te 
vinden. Spotmetingen hebben betrekking op het identificeren van eigen bronnen van 

14. Het meten van velden



215

© - Uit: Hugo Schooneveld (2014) - Elektrostress Handboek - Leren omgaan met ziekmakende elektromagnetische velden.

EMV en om uit te vinden welke apparatuur men beter uit kan zetten, of verplaatsen. 
Dat geldt voor wat betreft magnetische wisselvelden uit apparaten achter een muur, of 
achter een muur met het buurhuis. 

Veldtype
Het is een praktische gewoonte om velden in huis in te delen naar hun ontstaanswijze.

•	 Elektrische velden ontstaan vanuit alle onderdelen en leidingen waar spanning 
op staat. Het maakt geen verschil of er apparaten gebruikt worden of niet, de 
velden zijn er altijd.

•	 Magnetische velden ontstaan overal waar stroom loopt, dus alleen als er apparaten 
gebruikt worden.

•	 Elektromagnetische velden (frequenties groter dan 100 kHz) ontstaan vanuit een 
zender in of buitenshuis. Ook vanuit PC’s, monitors en andere randapparatuur 
en aansluitingen die frequenties tot wel 100 kHz genereren.

Er zijn meters die meerdere veldtypen kunnen meten, afhankelijk van het type detector 
waarvan ze zijn voorzien. Professionele meters hebben vaak een enkele functie en zijn 
daarin erg goed en nauwkeurig. Een verschil tussen professionele en non-professionele 
apparatuur is de graad van betrouwbaarheid, bedieningsgemak en vooral de 
kalibreermogelijkheid. Officiële rapporten moeten voorzien zijn van meetgegevens die 
verifieerbaar en herhaalbaar zijn en met recent geijkte apparatuur zijn vervaardigd. Wat 
niet wegneemt dat ook de betere niet-professionele meters redelijk nauwkeurig kunnen 
zijn en soms zelfs (na)kalibreerbaar. Vooral zijn ze betaalbaar voor de amateur. In figuren 
14-3 t/m 6 en 14-8 t/m 20 vindt u een aantal veel gebruikte meetinstrumenten, voor 
professioneel of niet-professioneel gebruik.

Bronnen van EMV
Meting van de volgende soorten van velden zijn aanbevolen om een idee te krijgen 
van de sterkte en aard van de velden. Het komt niet aan op de nauwkeurigheid van de 
meting; het gaat er om een indruk te krijgen van het mogelijke blootstellingsgevaar voor 
wie daar vlak bij zit, of ligt.

•	 Elektriciteitssysteem: (verborgen) leidingen, stopcontacten, snoeren en kabels, 
stralende muren, plafonds

•	 Gebruiksapparatuur: IT apparatuur, TV, machines, motoren, verwarming, 
verlichting

•	 Hoogfrequente apparaten: Dect telefoon, WiFi, babyfoon, draadloos internet, 
eigen mobieltje of smartphone, iPad, tablet computers, beveiliging, slimme 
meter

•	 Technische systemen: CV, balansventilatie, ventilatoren, digitale pulsgevers 
(thermostaat, weerstation, afstandsbediening) 

•	 Aardingskwaliteit: weerstand met aarde, aardevervuiling, grondstromen, vuile 
afscherming inkomende kabel TV

•	 Velden van buiten: hoogspanning, straatvelden, zendmasten mobiele telefonie, 
digitale radio/TV zenders

•	 Vervoermiddelen: motoren, ontsteking, dynamo, digitale functies, roterend 
bandmagnetisme

•	 statische magneetvelden.
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14.3. Welke instrumenten zijn daarvoor nodig?
We gebruiken eenvoudige meters of detectors om velden op het spoor te komen en te 
zien of het hoog- of laagfrequente velden zijn, elektrische of magnetische. Wanneer 
we de sterkte willen kennen zijn meters nodig met digitale uitleesmogelijkheden. 
Instrumenten zijn er in grote variatie en vele prijsklassen.

De minder technisch geïnteresseerden doen er goed aan een apparaat aan te schaffen 
waar ze goed mee overweg kunnen en die minimaal de velden kan aanwijzen die er toe 
doen ter vermijding van EHS problemen. Die hebben meer aan een detector met een 
vaste instelling voor de belangrijkste veldtypen en die door een geluidje of LED signaal 
aangeven of een bepaalde waarde wordt overschreden. Detectors zijn meestal klein en 
handig mee te nemen in een jaszak of tas. 

Over het algemeen doen de techneuten er goed aan een meter aan te schaffen die 
meerdere meetopties heeft en waarop andere randapparatuur is aan te sluiten om alle 
latere analysewensen te kunnen vervullen. 

Meters verschillen sterk in de manier van weergave van de meetwaarden. Zo drukken de 
professionele meters hoogfrequente veldsterkten doorgaans uit in V/m; de eenvoudiger 
meters doen dat in µW/m2. De waarden zijn in elkaar om te rekenen. Tabel 14-3 geeft 
daarvan een paar conversiemogelijkheden waarbij de verhouding tot een referentie van 
1 microWatt per vierkante meter wordt uitgedrukt in dB. . 
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V/m = √ W/m2 x 377 Volt per meter = vierkantswortel uit (W/m2 x 377)
W/m2 = 1/377 (V/m)2

nT = 1/100 mG 
mG = nT x 100
 
Decibel schaal. Sommige metertypen geven geen absolute meetwaarden maar 
verschilwaarden. Het verschil wordt uitgedrukt in decibel (dB). Een 10 punten hogere dB 
waarde betekent een tien maal sterker veld. Twintig punten betekent een 10x10=100 maal 
sterker veld. Een miljoen maal sterker veld wordt geschreven als 60 dB (10 tot de zesde 
macht).  Onderstaande tabel 14-4 geeft een aantal veel gebruikte omrekenvoorbeelden.

 

 

 

 

 

 

 

Om een verzwakking van een veld aan te geven zetten we een minteken (-) voor de dB 
waarde. Het voordeel van deze notatie is dat getallen die vele orden van grootte kunnen 
verschillen toch overzichtelijk kunnen worden gepresenteerd en vergeleken. Dat is vooral 
belangrijk bij het interpreteren van frequentieanalyses waarin de relatieve voorkomens van 
frequenties worden weergegeven. En die waarden kunnen enorm verschillen: vaak meerdere 
orden van grootte (machten van 10). De decibel schaal biedt dan hulp. 

    

Figuur 14-3. Professionele MS2721B HF meter. 
Afgebeeld is een enkele complexe golfvorm; in 
horizontale richting is het tijdsverloop uitgezet, in 
verticale richting het gemeten voltage. (Anritsu).

Figuur 14-4.
Professionele HF 
meter SRM 3006    
(9 kHz- 6 GHz). 

Figuur 14-5.
Professionele 199 C 
scope meter LF, 
voorzien van 
relevante LF 

Figuur 14-6. FA 306 HF 
en LF meter met 
meerdere meetbereiken.
(Envionic).
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Om een verzwakking van een veld aan te geven zetten we een minteken (-) voor de dB 
waarde. Het voordeel van deze notatie is dat getallen die vele orden van grootte kunnen 
verschillen toch overzichtelijk kunnen worden gepresenteerd en vergeleken. Dat is 
vooral belangrijk bij het interpreteren van frequentieanalyses waarin de relatieve 
voorkomens van frequenties worden weergegeven. En die waarden kunnen enorm 
verschillen: vaak meerdere orden van grootte (machten van 10). De decibel schaal biedt 
dan hulp.
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doen dat in µW/m2. De waarden zijn in elkaar om te rekenen. Tabel 14-3 geeft daarvan een 
paar conversiemogelijkheden. 
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waarde betekent een tien maal sterker veld. Twintig punten betekent een 10x10=100 maal 
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Figuur 14-3. Professionele MS2721B HF meter. 
Afgebeeld is een enkele complexe golfvorm; in 
horizontale richting is het tijdsverloop uitgezet, in 
verticale richting het gemeten voltage. (Anritsu).

Figuur 14-4.
Professionele HF 
meter SRM 3006    
(9 kHz- 6 GHz). 
(Narda).

Figuur 14-5.
Professionele 199 C 
scope meter LF, 
voorzien van 
relevante LF 
probes.( Fluke). 

Figuur 14-6. FA 306 HF 
en LF meter met 
meerdere meetbereiken.
(Envionic).

De schaal van het meetinstrument is in horizontale lijnen verdeeld waarbij pieken die een 
vakje hoger uitkomen tien maal zo sterk zijn dan die bij de lijn daaronder. Zo kunnen op een 
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De schaal van het meetinstrument is in horizontale lijnen verdeeld waarbij pieken die 
een vakje hoger uitkomen tien maal zo sterk zijn dan die bij de lijn daaronder. Zo kunnen 
op een schaal pieken worden weergegeven die soms een factor honderd duizend van 
elkaar verschillen, zoals in figuren 14-1 en 2. 

Sommige mensen melden dat ze hoogfrequente velden kunnen voelen onder de laagste 
waarde die gangbare meetinstrumenten kunnen aangeven. Dat is misschien ook niet 
verwonderlijk omdat de sterkten van radiovelden die nog voldoende zijn voor een goede 
radio-ontvangst nog een slordige factor duizend lager liggen dan een waarde van 1 µW/
m2, die veel meters nog net kunnen aangeven. Ook in het laagfrequente gebied zijn er 
omstandigheden waar mensen klachten van krijgen, zoals werkend achter een moderne 
platte PC monitor, waar op de normale kijkafstand van 1 m geen velden meer zijn te 
meten. Het is dus de vraag of er een grens is aan de menselijke gevoeligheid voor EMV. 

Veldrichting
Een totaal verwaarloosd aspect van storende velden is de richting van het veld ten 
opzichte van de richting van het aardmagnetische veld en de positie van het menselijk 
lichaam daarin. Zoals is uitgelegd in hoofdstuk 10 hangen de effecten van magneetvelden 
op moleculen vooral af van de richtingen van de heersende velden, drie-dimensionaal 
gezien en van de oriëntatie van het lichaam in het wisselveld. Niet alle richtingen zijn 
even schadelijk, naar blijkt uit de biologische literatuur, maar in de meetproblematiek 
heeft dit aspect nauwelijks ooit aandacht gekregen. We moeten toe naar een registratie 
van alle velden zoals die op elkaar en op het lichaam inwerken, opdat we een helder 
beeld krijgen van de totale blootstellingssituatie.

In de magneto-biologie is daar wel aandacht voor. Dat is voornamelijk ingegeven door 
de belangstelling voor de werking van het oriëntatievermogen van trekkende dieren 
als vogels, insecten en vissen. De samenwerkende magneetvelden en de oriëntatie van 
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de magneetreceptoren in het lichaam bepalen het vermogen van de dieren hun plaats 
op aarde en hun richting te kennen. Veel is daarover opgehelderd, maar veel is nog 
onbekend. Het zou ons verbazen als niet ook het probleem van elektrogevoeligheid 
ergens een oriëntatiecomponent zou bezitten. 

We kunnen soms te doen hebben met velden die een duidelijke richtingscomponent 
hebben, zoals wanneer de bron van EMV heel klein is en de velden in de buurt van ons 
lichaam een overheersende richting hebben. Die situatie doet zich bijvoorbeeld voor als 
we boven een lichtpunt van de verdieping daaronder slapen. Wie daar ziek van wordt 
doet er goed aan zijn bed te verschuiven of te draaien, om daarmee de richting van de 
velden onder het bed te veranderen. Het lichaam kan daar soms opmerkelijk goed op 
reageren. Wichelroedelopers trekken profijt uit die redenering en bezorgen de mensen 
met problemen een betere nachtrust. Dat heeft niets met aardstralen te maken, maar 
alles met de gewone elektrische en magnetische velden in de vloer, waar het lichaam 
op reageert. 

Wie de veldrichting in een gegeven situatie wil weten kan dat met eenvoudige meters 
zelf uitvinden, want de veldsensor in iedere meter heeft een sterke richtingsgevoeligheid 
en de meterstand waarbij de maximale waarde wordt verkregen geeft de veldrichting 
aan. In de praktijk is het soms wat lastiger, bijvoorbeeld wanneer er geen ruimte is om 
de meter in alle richtingen te bewegen en het moeilijk is de meetwaarde af te lezen. 

Wie een veldsterkte ergens precies wil weten moet rekening houden met het feit dat de 
sensor alleen reageert op de veldcomponent die in zijn ‘straatje past’. Alleen in optimale 
meterpositie kan de echte veldsterkte worden bepaald. Lees de handleiding er maar 
eens op na. Men moet een meting uitvoeren in drie richtingen die haaks op elkaar staan: 
een keer recht naar voren (X), een keer recht naar boven (Y) en een keer opzij (Z). 
De afzonderlijke waarden schrijft u op en worden tot een totaalwaarde samengevoegd 
door de volgende berekening: de vierkantswortel uit de som van de kwadraten van de 
afzonderlijke waarden. In beeld is de formule:
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Er zijn gelukkig ook meters die een 3D sensor bezitten en daardoor in elke plek zonder 
verdere poespas de juiste waarde aangeven. Ze zijn nogal prijzig. 

14.4. Meterfouten 
De standaard veldmeters die alleen een gemiddelde meetwaarde aangeven, voldoen niet in het 
geval we velden willen meten waarbij de golven heel ver van de ideale sinusvorm afwijken. 
Dat is het geval bij heel veel verwekkers van vuile stroom, zoals energiezuinige lampen, 
dimmers, bijna alle moderne elektronische voedingen voor apparatuur et cetera. Deze EMV 
bronnen geven sterke non-sinusoïdale velden af -direct of via het stroomnet- en waar men 
veel last van kan krijgen. Dat is bijna altijd het geval bij de gepulste velden van draadloze 
communicatietechnieken. Terwijl het juist de kortdurende en relatief zeldzaam voorkomende 
pulsen zijn die de biologische activiteit hebben en hinder veroorzaken, zoals in figuur 14-7,
geeft de meter een gemiddelde waarde aan die gemakkelijk een factor 10 lager ligt dan de 
veldsterkte van de pulsen. Hoogfrequent meters zijn daarvoor vaak te corrigeren, maar 
laagfrequent meters hebben daar doorgaans geen voorziening voor. Dat wreekt zich als we te 
maken hebben met een bron die pulserende velden afgeeft, zoals bijna alle moderne 
elektronische toestellen. Die velden zijn nauwelijks te detecteren. Men heeft al een 
oscilloscoop nodig om die pulsen zichtbaar te maken en de hoogte er van te bepalen.

Figuur 14-7. Pulsprofiel van een 
WiFi (WLAN) signaal. Per seconde 
worden 10 pulsen uitgezonden van 
elk 2,5 msec. pulsduur. Een meter 
die integrerend meet geeft slechts 
ongeveer 1/40 ste van de 
veldsterkte van de puls aan 
(gemiddelde spanning) en geeft 
dus een onderschatting van de 
biologische activiteit van de puls, 
die bepaald wordt door de 
piekspanning. 
Tijdas: 20 msec/vakje.

Dit is een voorbeeld van de pulsverwerking bij een WiFi veldmeting. Maar bij veel apparaten 
is de relatieve pulsduur veel extremer en de effectieve meetfout nog veel groter. Kortom, de 
meteraflezing zegt in deze gevallen heel weinig over de ernst van de situatie. Om een goede 
evaluatie te kunnen doen moet een veldanalyse worden gemaakt met een oscilloscoop.
Hoogfrequent meters hebben soms al van huis uit een voorziening om de sterkte van de 
gepulste velden weer te geven op basis van de pulshoogte. Dat is ook zinvol omdat de zenders 
voor mobiele communicatie altijd een digitaal karakter hebben en gebruik maken van gepulste 
velden.

Er zijn gelukkig ook meters die een 3D sensor bezitten en daardoor in elke plek zonder 
verdere poespas de juiste waarde aangeven. Ze zijn nogal prijzig. 

14.4. Meterfouten
De standaard veldmeters die alleen een gemiddelde meetwaarde aangeven, voldoen 
niet in het geval we velden willen meten waarbij de golven heel ver van de ideale 
sinusvorm afwijken. Dat is het geval bij heel veel verwekkers van vuile stroom, zoals 
energiezuinige lampen, dimmers, bijna alle moderne elektronische voedingen voor 
apparatuur et cetera. Deze EMV bronnen geven sterke non-sinusoïdale velden af -direct 
of via het stroomnet- en waar men veel last van kan krijgen. Dat is bijna altijd het geval 
bij de gepulste velden van draadloze communicatietechnieken. Terwijl het juist de 
kortdurende en relatief zeldzaam voorkomende pulsen zijn die de biologische activiteit 
hebben en hinder veroorzaken, zoals in figuur 14-7, geeft de meter een gemiddelde 
waarde aan die gemakkelijk een factor 10 lager ligt dan de veldsterkte van de pulsen. 
Hoogfrequent meters zijn daarvoor vaak te corrigeren, maar laagfrequent meters hebben 
daar doorgaans geen voorziening voor. Dat wreekt zich als we te maken hebben met een 
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bron die pulserende velden afgeeft, zoals bijna alle moderne elektronische toestellen. 
Die velden zijn nauwelijks te detecteren. Men heeft al een oscilloscoop nodig om die 
pulsen zichtbaar te maken en de hoogte er van te bepalen.

14. Het meten van velden 

Wie een veldsterkte ergens precies wil weten moet rekening houden met het feit dat de sensor 
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kan de echte veldsterkte worden bepaald. Lees de handleiding er maar eens op na. Men moet 
een meting uitvoeren in drie richtingen die haaks op elkaar staan: een keer recht naar voren 
(X), een keer recht naar boven (Y) en een keer opzij (Z). De afzonderlijke waarden schrijft u 
op en worden tot een totaalwaarde samengevoegd door de volgende berekening: de 
vierkantswortel uit de som van de kwadraten van de afzonderlijke waarden. In beeld is de 
formule:
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verdere poespas de juiste waarde aangeven. Ze zijn nogal prijzig. 

14.4. Meterfouten 
De standaard veldmeters die alleen een gemiddelde meetwaarde aangeven, voldoen niet in het 
geval we velden willen meten waarbij de golven heel ver van de ideale sinusvorm afwijken. 
Dat is het geval bij heel veel verwekkers van vuile stroom, zoals energiezuinige lampen, 
dimmers, bijna alle moderne elektronische voedingen voor apparatuur et cetera. Deze EMV 
bronnen geven sterke non-sinusoïdale velden af -direct of via het stroomnet- en waar men 
veel last van kan krijgen. Dat is bijna altijd het geval bij de gepulste velden van draadloze 
communicatietechnieken. Terwijl het juist de kortdurende en relatief zeldzaam voorkomende 
pulsen zijn die de biologische activiteit hebben en hinder veroorzaken, zoals in figuur 14-7,
geeft de meter een gemiddelde waarde aan die gemakkelijk een factor 10 lager ligt dan de 
veldsterkte van de pulsen. Hoogfrequent meters zijn daarvoor vaak te corrigeren, maar 
laagfrequent meters hebben daar doorgaans geen voorziening voor. Dat wreekt zich als we te 
maken hebben met een bron die pulserende velden afgeeft, zoals bijna alle moderne 
elektronische toestellen. Die velden zijn nauwelijks te detecteren. Men heeft al een 
oscilloscoop nodig om die pulsen zichtbaar te maken en de hoogte er van te bepalen.

Figuur 14-7. Pulsprofiel van een 
WiFi (WLAN) signaal. Per seconde 
worden 10 pulsen uitgezonden van 
elk 2,5 msec. pulsduur. Een meter 
die integrerend meet geeft slechts 
ongeveer 1/40 ste van de 
veldsterkte van de puls aan 
(gemiddelde spanning) en geeft 
dus een onderschatting van de 
biologische activiteit van de puls, 
die bepaald wordt door de 
piekspanning. 
Tijdas: 20 msec/vakje.

Dit is een voorbeeld van de pulsverwerking bij een WiFi veldmeting. Maar bij veel apparaten 
is de relatieve pulsduur veel extremer en de effectieve meetfout nog veel groter. Kortom, de 
meteraflezing zegt in deze gevallen heel weinig over de ernst van de situatie. Om een goede 
evaluatie te kunnen doen moet een veldanalyse worden gemaakt met een oscilloscoop.
Hoogfrequent meters hebben soms al van huis uit een voorziening om de sterkte van de 
gepulste velden weer te geven op basis van de pulshoogte. Dat is ook zinvol omdat de zenders 
voor mobiele communicatie altijd een digitaal karakter hebben en gebruik maken van gepulste 
velden.

Dit is een voorbeeld van de pulsverwerking bij een WiFi veldmeting. Maar bij veel 
apparaten is de relatieve pulsduur veel extremer en de effectieve meetfout nog veel 
groter. Kortom, de meteraflezing zegt in deze gevallen heel weinig over de ernst van de 
situatie. Om een goede evaluatie te kunnen doen moet een veldanalyse worden gemaakt 
met een oscilloscoop. Hoogfrequent meters hebben soms al van huis uit een 
voorziening om de sterkte van de gepulste velden weer te geven op basis van de 
pulshoogte. Dat is ook zinvol omdat de zenders voor mobiele communicatie 
altijd een digitaal karakter hebben en gebruik maken van gepulste velden.

14.5. Veldanalyse
De meeste ‘gewone’ meters meten ‘breedbandig’, wat wil zeggen dat ze de totaal 
opgevangen veldsterkten binnen zekere frequentiegrenzen optellen en daar een 
gemiddelde uit berekenen. Dat is goed genoeg om een globale veldbelasting snel op het 
spoor te komen, maar onvoldoende om een goed behandelingsplan voor veldreductie 
op te stellen. Want daarbij gaat het eerder om de categorie van stoorvelden waarvoor 
een oplossing moet worden gevonden. En elke categorie vergt zijn eigen specifieke 
oplossingen.

Niet-professionele HF meters (figuren 14-9 t/m11) hebben doorgaans minder 
technische mogelijkheden dan profesionele meters, maar zijn beduidend goedkoper en 
eenvoudiger te bedienen. 14. Het meten van velden 

    
Figuur 14-8.
SmogTec esi24
meter voor laag-
en hoogfrequente 
velden. Led-
indicaties. (TZM 
Technology).

Figuur 14-9. 
Laagfrequent meter 
ME3851A ,met 4 
filterbereiken (>5 Hz, 
16 Hz. >50 Hz en >2 
kHz), voor E- en M-
velden. (Gigahertz
Solutions). 

Figuur 14-10. 
Hoogfrequent HF59B 
meter, met isotrope 
antenne 27-2500
MHz. (Gigahertz
Solutions).

Figuur 14-11. Hoogfrequent meter gekoppeld aan 
frequentiefilter FF6E voor selectie van specifieke 
frequentiebanden, Met een schuifschakelaar (onder)
kan een aantal frequentiebanden van gepulste 
zenders ingesteld worden en selectief gemeten. 
(Gigahertz Solutions).
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En elke categorie vergt zijn eigen specifieke oplossingen.
Professionele meters (figuren 14-3 t/m 5) hebben meestal ingebouwde mogelijkheden voor 
het maken van een frequentieanalyse; de resultaten kunnen op meerdere manieren getoond 
worden. Figuur 14-1 toont alle frequenties die ontvangen zijn binnen het frequentie ’venster’ 
dat loopt van 100 kHz tot 1 GHz. In figuur 14-2 is het frequentiegebied van de meeste zenders 
wat ‘opgerekt’ om de zendertypen beter van elkaar te kunnen onderscheiden; de zendernamen 
zijn hier aangegeven.

 
   

Figuur 14-12. Velddetector 
Esmog Spion heeft een 
extreme gevoeligheid voor 
HF velden en heeft een 
omschakeling naar LF 
elektrische wisselvelden. 
Krachtig geluid.(Endotronic).

Figuur 14-13. HF 
elektrosmog detector. 
Alleen bij HF velden van 
>5 µW/m2 verandert de 
ruis in een piep. (Sensory 
perspective).

Figuur 14-14. Detectors 
voor laagfrequente velden 
(boven) en hoogfrequente
velden. Handig klein om 
mee te nemen, maar niet 
meer in de handel. 
(Aaronia).

Figuur 14-15. 
VelddetectorVT201 met 
optisch en akoestisch 
signaal. Reageert op
elektrische velden rond 
230V snoeren.
(Meterman).
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.De meeste werken breedbandig, d.w.z. ze tellen de energieen van alle velden bij elkar 
op. De betere typen kunnen ook gekalibreerd worden. Slechts een enkel type kan de 
waargenomen frequenties grafisch uitzetten, zij het in ruwe vorm.

De meter van figuur 14-11 is voorzien van een extra filterset, waarmee de specifieke 
frequentiegebieden van de huidige pulserende zenders kunnen worden geselecteerd 
en de signaalsterkte gemeten. In de figuren 14-12 tot 14 is een aantal veld’ detectors’ 
afgebeeld waarmee hoge en/of laagfrequente velden kunnen worden aangetoond en 
ruwweg gemeten. 
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Een oscilloscoop is dus nodig om de kwalitatieve eigenschappen van zo’n veld in kaart 
te brengen. Met de komst van de zeer kleine en goedkope DSO-Nano-oscilloscoop van 
Seeed Studio is dat niet langer een probleem (figuren 14-16 en 17).
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Figuur 14-16. DSO-Nano oscilloscoop. Dit credit card model mini-
oscilloscoopje (afmetingen 90 x 60 x 1,3 cm) is zeer handig en 
foutbestendig en heeft een dataopslag op een micro-SD card. 
(Seeed Studio, China).

Figuur 14-17. Een DSO-Nano registratie van een veld 
met sterk gepulste signalen van ‘vuile stroom’ op de 
mantel van een TV kabel. 

14.6. Velden hoorbaar gemaakt 
De eenvoudige meters hebben soms een ingebouwd luidsprekertje waarmee de pulsering van 
het signaal hoorbaar gemaakt kan worden. Ook bij het digitale spanningzoekertje van figuur 
14-15 is dat het geval. Via een speciale uitgang kan soms een koptelefoon gebruikt worden en 
kan het signaal naar een oscilloscoop geleid worden voor verdere analyse. Na enige oefening 
kan men in dat geluid de zender herkennen. Voor GSM zenders die pulseren op 217 en 1736 
Hz hoort men dan geluid met die frequenties. Voor Dect telefoons is dat 100 Hz, voor WiFi is 
dat 10 Hz, voor UMTS zenders is dat een gekleurde ruis, voor C2000 zenders het geluid als 
van een soepel lopend elektromotortje, voor P2000 zenders een geluid als knarsende 
voetstappen in het grind, voor digitale radio en TV zenders is dat alleen geruis. Hoe sterker de 
zender, hoe harder het geluid. 
Voor laagfrequente velden zijn er vergelijkbare verschillen in meteruitvoering en 
analysesystemen. Ook hier vergt het juiste interpreteren van de getallen een gedegen kennis 
van elektriciteit en van inzicht in mogelijke foutenbronnen. Op verschillende manieren 
kunnen meters hun meetresultaten weergeven: in getallen, met een aantal LED’s van 
verschillende kleur, of anderszins. Sommige zijn uitgerust met een audio-uitgang waarmee de 
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14.6. Velden hoorbaar gemaakt
De eenvoudige meters hebben soms een ingebouwd luidsprekertje waarmee de pulsering 
van het signaal hoorbaar gemaakt kan worden. Ook bij het digitale spanningzoekertje 
van figuur 14-15 is dat het geval. Via een speciale uitgang kan soms een koptelefoon 
gebruikt worden en kan het signaal naar een oscilloscoop geleid worden voor verdere 
analyse. Na enige oefening kan men in dat geluid de zender herkennen. Voor GSM 
zenders die pulseren op 217 en 1736 Hz hoort men dan geluid met die frequenties. 
Voor Dect telefoons is dat 100 Hz, voor WiFi is dat 10 Hz, voor UMTS zenders is dat een 
gekleurde ruis, voor C2000 zenders het geluid als van een soepel lopend elektromotortje, 
voor P2000 zenders een geluid als knarsende voetstappen in het grind, voor digitale 
radio en TV zenders is dat alleen geruis. Hoe sterker de zender, hoe harder het geluid. 

Voor laagfrequente velden zijn er vergelijkbare verschillen in meteruitvoering en 
analysesystemen. Ook hier vergt het juiste interpreteren van de getallen een gedegen 
kennis van elektriciteit en van inzicht in mogelijke foutenbronnen. Op verschillende 
manieren kunnen meters hun meetresultaten weergeven: in getallen, met een aantal 
LED’s van verschillende kleur, of anderszins. Sommige zijn uitgerust met een audio-
uitgang waarmee de frequentie van het opgevangen elektrische of magnetische veld kan 
worden beluisterd. Zoals eerder is aangegeven, is het oor een prima frequentieanalysator.

Door de digitale opslagmogelijkheden van tegenwoordig kunnen meet- en 
geluidsregistraties bewaard worden voor latere bewerking en vergelijking. Het leren 
herkennen van het ‘geluid’ van uiteenlopende velden met frequenties in het hoorbare 
gebied kan een goede hulp zijn bij het herkennen van storende bronnen van EMV 
in een huishouding. Dat geldt zeker voor bijvoorbeeld spaarlampen, LED schermen, 
dimmers, acculaders enzovoort. 

14.7. Het hoorapparaat als laagfrequente velddetector
Tegen geringe kosten kunt u beschikken over een apparaat voor het hoorbaar maken 
van laagfrequente magnetische velden. Dat gaat goed met het inmiddels wat verouderde 
hoorapparaat dat achter het oor wordt gedragen, tenminste voor zover dat is voorzien 
van een schakeling voor het benutten van ringleidingen in kerk (figuur 14-18). Die 
ringleidingen doen precies hetzelfde als waar we zo beducht voor zijn: het uitzenden 
van magnetische wisselvelden, met een frequentie die gelijk is aan die van het gesproken 
woord.

Om die reden zijn hoorapparaten prima bruikbaar voor het opsporen van magnetische 
velden in uw omgeving. Alleen moet u dat korte slangetje naar het oorstukje vervangen 
door een flink lang slangetje en een speentje dat u in uw eigen gehoorgang plaatst. Bij 
de audiciën te krijgen. Met het apparaat in de hand kunt u zo de omgeving elektronisch 
verkennen. Er gaat een wereld voor u open. Zo is het in restaurants en veel andere locaties 
gebruikelijk om sfeerverlichting te installeren, bijvoorbeeld door gebruik van dimmers 
of spaarlampen. Deze geven een storing die met uw hoorapparaat als detector heel goed 
hoorbaar is te maken. Ook de velden in treinen, auto’s en andere vervoermiddelen. U 
weet dan of u zich al of niet op gevaarlijk terrein bevindt.

14.8. Variaties in veldsterkte
Velden rond bronnen van EMV variëren sterk, afhankelijk van afstand en gebruik. Dat 
maakt het soms nodig om de metingen op een ander tijdstip te herhalen om een beeld 
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van die variaties te krijgen, of om tijdopnamen te maken. Zo is het gebruik van de mobiele 
telefoon over de dag heel wisselend en zal ook de zendactiviteit van zendmasten van 
uur tot uur variëren. Bij verkeerscongesties zal er plaatselijk soms een overbelasting van 
de zendmastcapaciteit optreden, omdat automobilisten het thuisfront of de werkgever 
moeten bellen om de vertraging door te geven. De hinder die mensen in de omgeving 
van de mast ondervinden zal dan ook variëren. Er zijn handige meters in de handel die 
op meerdere frequentiekanalen gelijktijdig opnamen van veldsterkten over een langere 
periode kunnen maken.

’s Nachts is dat weer anders; er is dan weinig GSM ‘verkeer’. Maar de 3G smartphones 
van tegenwoordig onderhouden voortdurend contact en zenden regelmatig korte 
presentieberichtjes uit. De mast ‘antwoordt‘ dan even. Bij de meting van velden is met 
die periodieke velden rekening te houden. Of mensen met gezondheidsklachten last 
hebben van het permanente bakensignaal van de zenders, of van het gesprekssignaal, 
is onbekend.

De wisseling van veldsterkten geldt ook voor laagfrequente velden, veroorzaakt door 
zware machinerieën in de buurt, die periodiek aan of uit staan. Bijna alle elektromotoren 
veroorzaken vuile stroom op het leidingnet. Vooral elektronische schakelingen voor 
snelheidsregulatie van motoren (‘frequency drives’) veroorzaken repeterende ‘bursts’ van 
hogere frequenties. Als u woont in een volkswijk, een industriële zone, of kassengebied 
zal de invloed van die grootverbruikers van elektriciteit sterk zijn. 

Heel vaak zal het wenselijk zijn een soort duuropname te maken van velden gedurende 
de dag-/nachtcyclus en in de weekends. Daarvoor zijn de dataloggers beschikbaar die 
volautomatisch een registratie maken van het door u gekozen veld. De opgeslagen 
gegevens kunt u opvragen wanneer dat u uitkomt. Aan de hand van die logs kunt u 
proberen de vervuiler te achterhalen. 

Grondvelden
Op drie manieren kunnen stromen in de grond problemen veroorzaken.

1. Beheerders van elektriciteitsnetten hebben steeds vaker de gewoonte om de nulleider 
van de stroomvoorziening met een aardleiding te koppelen, om daarmee de belasting 
van het distributiesysteem te verminderen. Het gevolg daarvan is dat steeds meer 
stroom vanuit het net via de bodem terug loopt naar het meest nabije trafohuisje. Die 
stroom geeft bovengronds meetbare magnetische wisselvelden. Het gevaar daarvan is 
niet goed in beeld gebracht, maar in de VS en andere landen met een vergelijkbare 
nul-aarde (‘TN-koppeling’) zijn er rapporten over schadelijke effecten op bodem en 
waterbewonende organismen en op vee. Of de mensen in Nederland er last van hebben 
is nooit aangetoond. Wel een punt om op te letten! 

2. In  hoofdstuk 5.5. hebben we al gewezen op de grondvelden rond elektrische 
spoorlijnen.

3. Dan zijn er de stromen van het distributienet, die vervuild kunnen zijn met gepulste 
stromen van schakelende voedingen. Naarmate de vermogensafname sterker is, zullen 
ook de stoorvelden sterker zijn. Dat speelt bijvoorbeeld bij de ondergrondse kabels naar 
zendmasten, waar meerdere zenders grote vermogens gebruiken. Deze vervuilende 
pulsen geven bovengrondse magnetische wisselvelden die in principe ziekmakend 
kunnen zijn voor wie in de buurt van die kabels woont.
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Een bijkomend probleem is dat zekere frequenties in het kiloHertz gebied zich vanuit 
een grondkabel heel ver in dwarse richting door de grond voortplanten. Afhankelijk 
van de samenstelling van de diepere grondlagen en eventuele stalen buizen zijn velden 
van bijvoorbeeld zendmasten tot op 100 m van de mastbasis met gevoelige apparatuur 
hoorbaar en zichtbaar te maken. Alweer, of mensen daar ziek van worden is niet 
bewezen. Maar we vermoeden dat mensen die ziek worden in de buurt van zendmasten 
niet (alleen) last hebben van de hoogfrequente energie van de uitgestraalde velden, 
maar ook van de laagfrequente velden die uit de grondkabels komen. 

14. Het meten van velden 

frequentie van het opgevangen elektrische of magnetische veld kan worden beluisterd. Zoals 
eerder is aangegeven, is het oor een prima frequentieanalysator.
Door de digitale opslagmogelijkheden van tegenwoordig kunnen meet- en geluidsregistraties 
bewaard worden voor latere bewerking en vergelijking. Het leren herkennen van het ‘geluid’ 
van uiteenlopende velden met frequenties in het hoorbare gebied kan een goede hulp zijn bij 
het herkennen van storende bronnen van EMV in een huishouding. Dat geldt zeker voor 
bijvoorbeeld spaarlampen, LED schermen, dimmers, acculaders enzovoort. 

14.7. Het hoorapparaat als laagfrequente velddetector 
Tegen geringe kosten kunt u beschikken over een apparaat voor het hoorbaar maken van 
laagfrequente magnetische velden. Dat gaat goed met het inmiddels wat verouderde 
hoorapparaat dat achter het oor wordt gedragen, tenminste voor zover dat is voorzien van een 
schakeling voor het benutten van ringleidingen in kerk (figuur 14-18). Die ringleidingen doen 
precies hetzelfde als waar we zo beducht voor zijn: het uitzenden van magnetische 
wisselvelden, met een frequentie die gelijk is aan die van het gesproken woord.

Figuur 14-18. Hoorapparaat met ringleidingschakeling, 
te gebruiken als detector voor magnetische velden. 
Laagfrequente magnetische wisselvelden worden 
omgezet naar akoestische signalen. Met een 
verlengslangetje met oorspeentje prima als monitor te 
gebruiken.

Figuur 14-19. Stetzerizer 
microsurge meter voor het 
bepalen van ‘vuile stroom’ 
componenten met frequenties 
tussen 10 en 100 kHz op de 
netspanning. (Stetzer electric).

Figuur 14-20. Digitale 
universeelmeter met hoge 
inwendige weerstand, voor 
meting van huidpotentiaal 
t.o.v. aarde bij contact met 
een geleidend lichaamsdeel. 
(Voltcraft).

Om die reden zijn hoorapparaten prima bruikbaar voor het opsporen van magnetische velden 
in uw omgeving. Alleen moet u dat korte slangetje naar het oorstukje vervangen door een 
flink lang slangetje en een speentje dat u in uw eigen gehoorgang propt. Bij de audiciën te 
krijgen. Met het apparaat in de hand kunt u zo de omgeving elektronisch verkennen. Er gaat 
een wereld voor u open. Zo is het in restaurants en veel andere locaties gebruikelijk om 
sfeerverlichting te installeren, bijvoorbeeld door gebruik van dimmers of spaarlampen. Deze 
geven een storing die met uw hoorapparaat als detector heel goed hoorbaar zijn te maken. 
Ook de velden in treinen, auto’s en andere vervoermiddelen. U weet dan of u zich al of niet 
op gevaarlijk terrein bevindt.

14.8. Variaties in veldsterkte 

14.9. Het meten van ‘vuile stroom’ in het net 
De vervuiling van de netspanning met pulsen die veel apparaten en spaarlampen op het 
net zetten is een toenemend probleem. Stroomvervuiling is niet eenvoudig met onze 
standaardapparatuur te meten omdat de verstoring van de sinusgolf klein is vergeleken 
met de 230 V spanning van de sinus. Het gaat doorgaans maar om rimpelingen in de 
orde van grootte van millivolts, ca een duizendste tot een honderdste van de gewone 
netspanning dus. 

Omdat vooral in de USA onderzoek is gedaan naar de ziekmakende werking van 
vuile stroom, is ook daar een meter ontwikkeld - de Stetzerizer microsurge meter - die 
eenvoudig in het stopcontact kan worden geplugd. Deze meter geeft aan hoeveel vuile 
stroom er op dat punt in het net huist. Op een LCD display geeft de meter de mate 
van vervuiling aan, in arbitraire Graham-Stetzer (GS) eenheden (figuur 14-19). Dat 
is een soort geïntegreerde waarde voor alle gedetecteerde spanningscomponenten in 
frequenties tussen 10 kHz en 100 kHz. Aanbevolen wordt de waarde in huis beneden 50 
GS eenheden te houden. 

14.10. Huidpotentiaal in een elektrisch veld 
Onze huid heeft een groot oppervlak en staat bij uitstek bloot aan elektrische 
gelijkstroom- en wisselvelden uit de omgeving. De huid wordt door capacitieve inductie 
opgeladen, zoals met een hoogohmige digitale voltmeter (figuur 14-20) is vast te stellen. 
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Doorgaans zullen waarden van de huid ’potentiaal’ in de orde van millivolts liggen, wat 
geen reden is voor zorg. Maar wanneer de potentiaal een volt of meer bedraagt betekent 
dit dat er in de kamer veel te hoge elektrische wisselvelden heersen. De waarde van dit 
soort metingen is beperkt want de interpretatie van de afgelezen voltages is lastig omdat 
de koppeling van het lichaam met de aarde erg ongewis en variabel is.

14.11. Streefwaarden voor veldsterkten
We hoeven ons in huis geen zorgen te maken over de vraag of we misschien de ICNIRP 
normen voor blootstelling aan hoog- of laagfrequente velden zullen benaderen of 
overtreffen. Dat is vrijwel uitgesloten omdat die waarden meerdere orden van grootte 
hoger liggen dan verantwoord is voor de aanpassing van de woon-/werkplekken van 
elektrogevoelige personen. Daarbij zijn twee situaties te onderscheiden: 

(1) We willen personen beschermen tegen sterke velden en voorkomen dat mensen 
EHS klachten krijgen. Daarvoor zijn de SBM2008 richtlijnen. 

(2) Mensen die eenmaal elektrogevoelig zijn geworden en in een neergaande spiraal 
terecht zijn gekomen hebben individuele assistentie nodig. Voor hen gelden geen 
streefwaarden of normen; alles moet in het werk gesteld worden alle velden zo dicht 
mogelijk naar de natuurlijke waarden terug te brengen. In de regel zullen de huidige 
meters dan ongeveer het getal nul aangeven. In complexe woonsituaties als flats of 
appartementen zal dat niet altijd mogelijk zijn.

Er is helaas geen waarde aan te geven waarbij alle problemen verdwijnen, althans 
niet met de gewone meters met minimale aanwijzingen voor gangbare velden van 
0,1 V/m, 0,1 nT, of 0,1 µW/m2. Weliswaar kunnen de hevigste problemen voor een 
individu verholpen zijn, maar sommige reacties blijven. In hoeverre dat ligt aan de altijd 
aanwezige restvelden is niet te zeggen. Het lijkt er op dat de mens - als het ware - de 
technische gevoeligheid van een radio-ontvanger kan hebben, voor zowel laagfrequente 
als hoogfrequente velden. Het vergt speciale zorg om deze mensen te begeleiden naar 
een acceptabel niveau van hinder. 
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