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Electromagnetische straling en risico’s

Vragen over EM-golven:

• Waardoor worden ze veroorzaakt?

• Hoe zien ze er uit (wat zijn de eigenschappen, waaruit bestaan ze)?

• Zijn ze er ook als we niet “kijken”, zoals bij geluids- of watergolven?

• Zijn ze gevaarlijk?

• Zo ja, hoe kunnen we ze tegenhouden? 

• Is er ook EM-straling zonder die golven?



Electromagnetische golven

bestaan niet !!

Electromagnetische straling en risico’s



Electromagnetische straling en risico’s

Inhoud:

1. De basis: dipoolstraling en -antennes

2. Soorten EM-straling

3. Mechanisme van beschadiging door straling

4. Velden van hoogspanningslijnen en GSM-toestellen

5. Schade door hoogspanningslijnen en GSM-toestellen

6. Conclusies

-. Bonus:  dipool-configuraties.
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Een wisselend elektrisch veld …  
wekt een wisselend magnetisch veld op

Wissel-
spannings-

bron:
250 V

ijzer

1000
wikkelingen

10
wikkelingen

Transformator

2,5 V

wisselend 
magneetveld

Een wisselend magnetisch veld …  
wekt een wisselend elektrisch veld op



Electromagnetische straling en risico’s
De ijzeren kern dient om het 
magnetisch veld te concentreren

Zonder die kern:   
uitbreiding in alle richtingen

Naar binnen gerichte velden … 
heffen elkaar op

Naar buiten gerichte velden … 
tellen op tot een bolvorm
(Principe van Huygens, 1670,
geformuleerd voor Optica).

……

……

……

……

……

……

https://commons.wikimedia.org/w/index.p
hp?curid=4097314
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Eerst: stralende dipool:    elektrisch effect:

wisselspanning; 
trillingskring

weer-
stand,
bv. 
lampje

stroom

versterker, 
luidspreker

+

+

+-

- -

…

…

- -+ …

Echter: de reactie van B  op  A is vertraagd; 

het effect “loopt” met 300 000 km/s de ruimte in

A

-+ +…

B

dipool-
antenne

stroom

Wat zijn “stralingsgolven”?
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Voorbeeld van een dipoolantenne (ontvanger)
Getoond: Ladingsverdeling en elektrisch veld als lopende golf
Snelheid: 300 000 km/s.

als watergolven rond een 
trillende punt op een 
wateroppervlak.

(het water gaat alleen 
op-en-neer, maar verplaatst 
zich niet over het oppervlak !

Elektrische veldsterkte

Ladingsverdeling

file:///D:/FRITS/E&M/Voordrachten/Dipole_receiving_antenna_animation_6_800x394x150ms.gif
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Naast een elektrisch ook een magnetisch effect:

De reactie van B  op  A is: een extra stroom (“inductie”)

Ook dit effect “loopt” met 300 000 km/s de ruimte in

-stroom + + …

+- -…

A

- - …

-

+

+ +…

B

Imagn

Er ontstaat in een andere kring een “inductie-stroom”  Imagn.
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Beide effecten samen   werken als een “lopende golf”:

De golf “loopt” met 300 000 km/s   de ruimte in.
De golf is “cirkelvormig” of “cilindrisch” symmetrisch rondom de bron.
Verder weg heeft de golf een bolvorm.

stroom +

+

+-

- -

…

…

A

+++ -- -

Voortplantingsrichting

als watergolven rond een trillende punt op een wateroppervlak.
(het water gaat alleen op-en-neer, maar verplaatst zich niet over het oppervlak !

Elektrisch veld
Magnetisch veld



Elektrische veldsterkte

Magnetische veldsterkte

Voortplantingsrichting

EM-straling

De pijlen geven de veldsterkte aan.

De dipool-ontvanger voelt de veldsterkte, niet de golfvorm.

De “golfvorm” is slechts een teken-hulpmiddel.

Dipool-ontvanger

Wat “ziet” , “voelt” een dipool van het EM-verschijnsel?

+ -

,,,,,,

+ -+ -

,,,,

+ -
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Magnetische veldsterkte
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+++ -- -

EM-straling

Dipool-ontvanger

Wat “ziet” , “voelt” een dipool van het EM-verschijnsel?

Een dipoolantenne voelt de electrisch/magnetisch veldsterkte, mèt vertraging

Een EM-golf bestaat niet echt.
Het idee “golven” is slechts een mogelijke representatie van de 
“vertraagde elektrische/magnetische werking op afstand”.
De oorzaak en het mechanisme daarvan zijn (nog?) onbekend.

Terzijde: “Magnetisme” is slechts een relativistisch effect van “elektriciteit”.
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EM-straling

Een dipoolantenne in de golf voelt het electrisch/magnetisch veld, mèt vertraging

Representaties van EM-straling:
- elektrische/magnetische krachten  “op afstand”, met vertraging,
- lopende golf van de twee veldsterkten
- fotonen (energiedragende deeltjes)    (->  straks)

Vergelijk: mogelijke representaties van “Nederland”:
- Vlag   ;   - Wilhelmus  ;  - Regering ;   - Koning ;   - polders  .….

Voortplantingsrichting

+++ -- -

Dipool-ontvanger

Wat “ziet” , “voelt” een dipool van het EM-verschijnsel?

Elektrische veldsterkte

Magnetische veldsterkte
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Beide effecten (elektrisch/magnetisch) samen   werken als een “lopende golf”:
(we adopteren verder het idee: EM-werking op afstand = EM-golf)

B , C en D voelen de golf op een steeds later tijdstip langskomen.

De golf “loopt” met 300 000 km/s

+

+

+-

- -

…

…

A C DB
+++ -- -

Voortplantingsrichting
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Voorbeelden van EM-stralingsbronnen:

+

+

+-

- -

…

…

1. Dipoolantenne

Er zijn vele uitvoeringsvormen 
van dipoolstralers, 
mèt of zonder richteffecten. 

Alle soorten zenders en 
ontvangers berusten op dit 
principe.

Dip.
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Voorbeelden van EM-stralingsbronnen:
25 dipolen op één lijn , 
afstanden = 1/3 golflengte

x

y

z

De lengte van de pijl geeft 
de veldsterkte aan 
in de gegeven kijkrichting

0o 90     180    270    360o

ve
ld

st
er

kt
e

x        y       -x        -y         x

x

y

Boven-
aanzicht
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Voorbeelden van EM-stralingsbronnen:
25 dipolen op één lijn , afstanden = 1/3 golflengte

x

y

z

x

y

x

y

Een vroegere dipool-ontvangstantenne voor  TV

Rekenprogramma dipolen:
https://www.demul.net/frits

https://www.demul.net/frits
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Voorbeelden van EM-stralingsbronnen:

(1. Dipoolantenne)

2. Atoom:

Elektronen (-) 

in baan om 
atoomkern (+)

Van een afstand gezien lijkt 
het alsof (-)-ladingen 
heen-en-weer, 
omhoog-omlaag gaan.

Dit is eigenlijk ook een
dipool-straler.

Alle EM-straling in het heelal is oorspronkelijk geproduceerd door 
atomaire dipolen (in resonantie).
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Golven :

Maar gelijke snelheid !!

1 m

1 cm

0,001 nm

0,1 nm

10 nm

1 µm

0,1 mm

100 m
1 MHz = 106 Hz

100 MHz = 108 Hz

10 GHz = 1010 Hz

1012 Hz

1014 Hz

1016 Hz

1018 Hz

1020 Hz

AM-radio

FM, TV, GSM 

magnetron

infrarood

zichtbaar

ultraviolet

Röntgen

gamma

Met stappen van 100 x :

Golflengte groot klein

Frequentie klein groot 

(frequentie = aantal trillingen
per seconde:   Hertz:   Hz)
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Golven :

Maar gelijke snelheid !!

1 m

1 cm

0,001 nm

0,1 nm

10 nm

1 µm

0,1 mm

100 m
1 MHz = 106 Hz

100 MHz = 108 Hz

10 GHz = 1010 Hz

1012 Hz

1014 Hz

1016 Hz

1018 Hz

1020 Hz

AM-radio

FM, TV, GSM 

magnetron

infrarood

zichtbaar

ultraviolet

Röntgen

gamma

Met stappen van 100 x :

Golflengte groot klein

Frequentie klein groot 

(frequentie = aantal trillingen
per seconde:   Hertz:   Hz)

Omdat “licht” ook een soort 
electromagnetische golf is, 

heet hun snelheid: 

“lichtsnelheid”.

In vacuum 300 000 km/s 
In materie lager .



> 1000 km

1000 - 3 km

3 km – 1 mm

1 m – 1 mm

3 mm – 1 μm

800-400 nm

400 - 0.3 nm

< 0.3 nm 

< 0.01 nm

1 μm = 0.001 mm
1 nm = 0.001 μm 

< ----------------- Niet-ioniserende straling ------------------------------ > < --- Ioniserende straling --- >           

https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels
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Mechanisme van stralingsbeschadiging:
Losslaan van elektronen uit hun baan rond de atoomkern
→ Verbreken van bindingen tussen atomen .… moleculen

Atoomkern (+) met 
elektronenschillen (-)   

(schematisch)

Binding van de elektronen aan de kern : 
Hoe dichter bij de kern,
• des te sterker de binding,
• des te meer energie nodig om die 

elektronen los te slaan.

Buitenste elektronen zorgen voor:
• De (chemische) binding met de 

buuratomen 
• (in metalen en halfgeleiders):

geleiding van stroom
(die buitenste banen van buur-
atomen overlappen een beetje)
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<         ioniserende straling        >|<                     niet-ioniserende straling                            >

Gamma – Röntgen – Ultraviolet – Zichtbaar – Infrarood – Microwave – GSM/TV/Radio…

Ioniserende straling
kan elektronen uit de schillen rond een atoomkern losslaan.

Er ontstaat een “ion” (chemisch reactief!  → beschadigen of verbreken van bindingen)

Gamma-straling (kleinste golflengte)
kan schade toebrengen aan de kleinste structuren, bv. atoomkernen
kan elektronen uit de schillen rond een atoomkern losslaan.

Röntgen-straling
kan ook elektronen losslaan, maar niet meer de atoomkernen beschadigen

Ultraviolet
kan alleen elektronen uit de buitenste schillen losslaan.
→ verbreken van bindingen in en tussen moleculen
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<         ioniserende straling         >|<                    niet-ioniserende straling                            >

Gamma – Röntgen – Ultraviolet – Zichtbaar – Infrarood – Microwave – GSM/TV/Radio…

Atoomkern met elektronen in schillen 

(schematisch)

Gamma (γ) – straling 
kan elektronen uit de binnenschillen losslaan

(sterkste binding; meeste energie nodig)

Mechanisme van beschadiging:

Resultaat: 
- Een vrij elektron dat gaat “zwerven”
- Gat wordt opgevuld door “hoger” elektron
- Gat “verplaatst zich ” naar de buitenste schil

Het  vrije elektron kan weer andere atomen 
ioniseren…  etc. etc. → cascade
totdat de energie verbruikt is --> “absorptie”

Röntgenstraling  … Ultraviolet  : elektronen uit 
steeds hogere schillen (minder energie)
Niet-ioniserende straling kan dit allemaal niet
(te weinig energie per foton);
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<       ioniserende straling      >|<                  niet-ioniserende straling                         >

Ioniserende straling kan elektronen uit de schillen rond een atoomkern losslaan.

Er ontstaat een “ion”, met een vrij rondzwervend elektron.
Dat kan weer andere atomen beschadigen…….
Totdat de energie verbruikt is → absorptie.

Gamma-straling kan ook atoomkernen zelf beschadigen (kerndeeltjes losslaan);
Röntgenstraling … Ultraviolet ….... kan dit niet.

Gamma – Röntgen – Ultraviolet – Zichtbaar – Infrarood – Microwave – GSM/TV/Radio…

Niet-ioniserende straling    kan geen elektronen losslaan

(te weinig energie per foton    (= energiedragend “licht-deeltje”))     
dus ook geen schade!  (geen schade-mechanisme aanwezig).
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<       ioniserende straling      >|<                  niet-ioniserende straling                         >

Gamma – Röntgen – Ultraviolet – Zichtbaar – Infrarood – Microwave – GSM/TV/Radio…

Niet-ioniserende straling    kan geen elektronen losslaan

(te weinig energie per foton    (= energiedragend “licht-deeltje”))     
dus ook geen schade!  (geen schade-mechanisme aanwezig).

Uitzondering: bij speciale stoffen voor de elektronen in hun buitenste schil:
losmaken van buitenschil-elektronen, die gaan zwerven zonder schade aan te richten;

gevolgd door  detectie

(bv. halfgeleiders;    in camera’s, lichtsensoren, infraroodkijkers,   en het oog !!!)

Wat wèl kan: energie overdragen aan bewegingen van groepen van atomen/moleculen.

De golflengte van de bewegingen (trillingen) = de golflengte van de straling.
Deze bewegingen worden uitgedempt door wrijving.

Daardoor ontstaat warmte, dus temperatuurstijging.

no.fot



Intermezzo: fotonen

FdM 36

Stralingsenergie reist in “pakketjes”:   “fotonen” 

De energie  van één foton is evenredig met de  frequentie van de lichtgolf
(aantal trillingen (golven) per seconde).

Dus: frequentie 2 x ➔ energie foton 2 x → golflengte ½ x,   etc.

Straling is dus zowel “golf” als “deeltje” (2 representaties)   

soort golf-
lengte

fre-
quentie

golf-
vorm

energie per 
foton

Radiogolven groot klein laag

Zichtbaar licht middel middel middel

Gamma-straling klein groot hoog
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De energie  van één foton is evenredig met de  frequentie van de lichtgolf
(aantal trillingen (golven) per seconde).
Dus: frequentie 2 x ➔ energie foton 2 x → golflengte ½ x,  etc.

Dus:
De energie van een  
radiogolf- foton
is véél kleiner dan die 
van een  
gammastralings-foton

De golflengte van gamma-straling
is ongeveer even klein als een atoom-kern.
Een  radiogolf  “spoelt” over de atomen heen.

Daarom brengt één  
gammastralings-foton
veel meer schade teweeg dan 
één  radiogolf- foton.

soort golf-
lengte

fre-
quentie

golf-
vorm

Radiogolven groot klein

Zichtbaar licht middel middel

Gamma-straling klein groot

Bovendien: bij grotere golflengten (bv. radiogolven)  wordt de energie over een 
groter volume verdeeld
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De energie  van één foton is evenredig met de  frequentie van de lichtgolf
(aantal trillingen (golven) per seconde).
Dus: frequentie 2 x ➔ energie 2 x → golflengte ½ x,  etc.

Dus:
De energie van een  
radiogolf- foton
is véél kleiner dan die 
van een  
gammastralings-foton

De golflengte van gamma-straling
is ongeveer even klein als een atoom-kern.
Een  radiogolf  “spoelt” over de atomen heen.

Daarom brengt één  
gammastralings-foton
veel meer schade teweeg dan 
één  radiogolf- foton.

soort golf-
lengte

fre-
quentie

golf-
vorm

Radiogolven groot klein

Zichtbaar licht middel middel

Gamma-straling klein groot

Vraag: Wat is het te verwachten effect van “stralings”-golven van  
• hoogspanningsleidingen   (frequentie = 50 Hz; golflengte = 6000 km)   en van 
• mobiele telefonie (GSM)   (frequentie ≈ 1 GHz = 109 Hz; golflengte 0.3-3 m)?
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Stel: je vaart op zee, 
in een boot van 10 m lengte.

Er steekt een storm op !!

Golven met golflengten: 10 cm, 10 m of  1 km.

Golflengte = 10 cm.

A

Golflengte = 1 km.

C

Golflengte = 10 m.

B

B is het meest gevaarlijk : De golflengte is ongeveer even groot als de afmetingen.

Zo is het ook met straling: de golflengte bepaalt waar schade wordt veroorzaakt.

Vergelijking:

Waar ben je het meest bang voor:  A, B of C?
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De golflengte bepaalt waar schade wordt veroorzaakt.

Soort:

Gamma-straling

Röntgenstraling

Ultraviolet

Zichtbaar licht

Infrarood

Microgolven

GSM – TV - FM

Radiogolven

“Lichtnet” (50 Hz)

Golflengte:

< 1 nm: atoomkernen

1-10 nm: atomen

< 400 nm: moleculen

0.4-0.8 μm: moleculen

< 1 mm: warmtestraling

1 cm: microwave

0.3 - 3 m

10 - 1000 m

6000 km:  straal aarde

Schade:

Ja, atoomkernen  +  … (… = hieronder)

Ja, atomen (elektronen) +  …

Ja, moleculen, DNA, cellen +  …

Cellen (?); (warmte)

Verwarming; celcomplexen, organen

Verwarming: bv. (delen van) voedsel

Geen schade te verwachten

Idem.

Idem.

1 μm = 0,001 mm
1 nm = 0,001 μm = 0,000 001 mm

“Lichtnet”  omvat ook hoogspanningsleidingen.
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Stroom-
draad

Veldsterkte uitgedrukt in “Tesla” (T).

Stroomdraad: 10 μT (micro-Tesla)
(stroom = 1000 A ; afstand = 20 m)

MRI-scanners: tot 10 T (= 10 000 000 μT) .

Aardmagnetisch veld:  ≈ 40 μT.
. variatie over aarde: ≈ ± 20 μT.
. fluctuaties: ± 1 μT  (tijdschaal 1 min)

Gezondheidsraad:
Beperken tot  0,4 μT.

Stroomvoerende draad:
Veldsterkte neemt af met de afstand:
2 x verder weg → 2 x zwakker veld
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Hoogspanningsleidingen: 

3-fasen stroom (“draaistroom”)

De drie stromen tellen op tot nul.
De aarde werkt als retourlijn. 
Huishoudens worden afwisselend aangesloten op één van de drie fasen. 
Daardoor nauwelijks retourstroom.

tijd

-1

-0.5

0

0.5

1

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Driefasen-stroom
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Hoogspanningsleidingen: 

3-fasen stroom (“draaistroom”)

Drie draden op 20, 21, 22 m afstand. 
De som van de drie veldsterkten is niet precies = 0   ( maximaal 0,1 )
Bij 1 stroomdraad = 1000 A  op afstand = 20 m : veldsterkte = 10 μT
Nu wordt de resulterende veldsterkte = 0,1 x 10 = 1.0 μT (max)

-1

-0.5

0

0.5

1

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

tijd
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Straling van GSM-toestellen en -masten:  

Referenties:

• ICNIRP: International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection 2018

• European Commission: Directives and Guidelines on Non-Ionizing Radiation

• National Cancer Institute USA

• Gezondheidsraad
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Straling van GSM-masten :

Enige consistente biologische effect is opwarming (zie: microwave)

Uitgestraald vermogen: hoge waarde: 10 Watt 
Dit is op 5 m van de bron:  100 mW/m2 (inclusief richteffect-factor = 3x)

Opwarming: 0,000 002  ( 2 miljoenste )  0C per sec.   …  Verwaarloosbaar.

Schatting van de opwarming:
GSM-straling wordt vrijwel volledig geabsorbeerd in eerste 1 cm weefsel .

Berekening (voor de liefhebbers): 

We kijken naar 1 cm2 van het oppervlak, dus 1 cm3 weefsel.
Er is 100 mW/m2 = 0.01 mW/cm2 want 1 m2 = 10 000 cm2 .
1 W = 1 J/s  (Joule/sec).
dus per sec. wordt in elke cm3 van het oppervlak:  0.01 mJ geabsorbeerd.
Nodig voor opwarming van 1 cm3 weefsel  (≈ 1 g ) over 1 0C :     4,2 J  ( ≈ water)
We hebben 0.01 mJ per sec, dus de temperatuurstijging =
0.01 𝑥 0.001

4,2
= 0,000 002  ( 2 miljoenste )  0C per sec.
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Straling van GSM-toestellen op 1 cm afstand van het oor:

Eenzelfde berekening:  ≈ 1.0 mW/g ; dus per gram  1.0 mJ per sec.

De lokale opwarming is dan:  0,000 2  ( 0.2 duizendste )  0C per sec.
Deze opwarming wordt direct afgevoerd door het bloed.

Vergelijk:

Menselijk lichaam (geheel): 
• Inwendige productie van warmte:   in rust: 1 mW/g  (*) 

staand: 2  …
(hard)lopend: 12 …

• voor  1 0C opwarming nodig (30 min): 6 …

• veilig (30 min): 4 …
• veilige limiet voor werkenden (30 min): 0,4 …
• idem voor publiek (30 min): 0,08 …
• (*) NB. Voor 100 kg is dit 100 000 mW = 100 W
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Straling van GSM-toestellen:  

Enige consistente biologische effect is opwarming (zie: microwave), bv. in oor,
maar niet voldoende voor meetbare temperatuurverhoging

Glucose-metabolisme? Dierexperimenten: geen effect.
Diverse studies met mensen spreken elkaar tegen: effect < meet-onzekerheid

DNA-schade?    Geen (uit vele dierexperimenten),
ook geen verhoging van de effecten van carcinogene stoffen

Sperma-schade?  (toestel in de broek):    Geen effect  gevonden.
Voortplanting? Geen effect gevonden.
EM-overgevoeligheid?     Geen statistisch significant verband gevonden.

Kanker-risico? Uit studies met grote groepen gebruikers en niet-gebruikers:
Geen bewijs voor statistisch significante relatie gevonden. 

Speciale studies voor hoofd/nek en hersenen:
GSM-gebruik toont geen verband met toename van risico op glioma,
meningioma (hersentumoren), of tumoren in het niet-centrale zenuwstelsel.

Aparte studies voor kinderen: zelfde uitkomst.

Doorbloeding? Vele studies: geen effect.
(NB. Gevolg: indien geen extra doorbloeding, dan ook geen (groei van) tumoren)
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Straling van hoogspanninglijnen:

Mogelijke waarnemingen:

• Oppervlakkige kriebels in de huid (bij veldsterkte > 20 kV/m)
(door trillinkjes van haartjes)

• Fietser: tintelingen bij aanraken van metaal van de fiets
(fiets is geïsoleerd van de grond; elektrisch veld kan ladingsverdeling wijzigen)

• Lichte schok bij aanraken van metalen voorwerp, bv. auto
(ook als gevolg van wijzigingen in ladingsverdeling)

• Knetterend geluid (Corona-effect) bij vochtig weer
(kleine ontladingen die luchtmoleculen ioniseren, die daardoor bewegen)

• Oplichten van een TL-buis die naar de hoogspanningslijn gericht wordt
(ionisatie van de gasmoleculen in de buis, die bij herstel een beetje licht geven) 

NB. Dit zijn elektrische effecten, geen magnetische.
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AM-radio                   FM                TV                GSM    

<< 1 mm

Mogelijke verklaring:
Lichaam is geleidend; werkt dus (deels) als “Kooi van Faraday”.
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July 2018, Draft

ICNIRP 
International 
Commission on Non-
Ionizing Radiation
Protection

GUIDELINES FOR 
LIMITING EXPOSURE 
TO TIME-VARYING 
ELECTRIC, MAGNETIC 
AND 
ELECTROMAGNETIC 
FIELDS

Lichtnet             AM-radio                             FM    TV    GSM    microwave...

voor langdurige blootstelling
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GSM-toestel op 2 cm:
- elektr.   ≈ 0.4 V/m 
- magn.   ≈ 1 μT max

Hoogsp.lijn op 20 m:
(380 kV, 3 fasen)

- elektr.  4 kV/m
- magn.  ≈ 1 μT max
- warmte 100 mW/m2

Aarde:
- magn. 40 ± 20 μT

Gezondheidsraad: 
Advies: 0.4 μT
Dus: politiek: 
“afbraak huizen nodig”.

GSM

Hoogsp.

Aarde

Hoogsp.
GSM

Gez.Rd.

Lichtnet             AM-radio                             FM    TV    GSM    microwave...

voor langdurige blootstelling

Hoogsp.
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Huishoudapparaten Afstand 
3 cm

Afstand 
100 cm

Microgolfoven (magnetron) 10-100 < 1

Haardroger, mixer, boor-, zaag-, schuurmachine, stofzuiger …. 10-100 < 0.5

Fornuis, afzuigkap 1-50 < 0.5

Wasmachine, vaatwasser 0.5-10 < 0.5

Wekkerradio, halogeenlamp (voeding) 0.5-5 < 0.1

TV (LCD), computer < 0.5 << 0.1

Magnetische veldsterkte (in μT)              (gemiddelden)

Vergelijk:     

Aardmagnetisch veld (± snelle fluctuaties) 40 ± 1

Limiet Gezondheidsraad 0.4

Hoogspanningslijn 3 fasen, 380 kV, 1000 A op 20 m < ≈1

Gemeten persoonlijke dagwaarde (gemiddeld per dag) 0.1
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Apparaten Elektrisch veld 
(V/m)

Magnetisch 
veld (μT)

Elektrische trein, tram; binnenin 300 50

Magnetron buiten;   op 30 cm < 1.5 4-8

Wasmachine, koelkast;   op 30 cm 120 < 0.5

TV (LCD), computer;   op 30 cm 60 < 0.2

Achtergrond in huis;   op 30 cm 1-10 < 1

Elektrische en Magnetische veldsterkte   (gemiddelden)

Vergelijk:

Aardmagnetisch veld  (± snelle fluctuaties) 40 ± 1

Limiet Gezondheidsraad 100-10 000 0.4

Hoogsp.lijn (3 fasen) 380 kV, 1000 A, op 20 m 10 000 < ≈1

Gemeten persoonlijke dagwaarde 
(gemiddeld per dag)

0.1
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Schade door hoogspanningslijnen  (1):

Kanker en andere ziekten 

“Evidence for cancer in adults from LF (low frequency) exposure is very weak.” 

“There is no substantial scientific evidence for an association between LF 
exposure and Parkinson’s disease, multiple sclerosis, developmental and 
reproductive effects, and cardiovascular diseases, while for Alzheimer´s disease 
and amyotrophic lateral sclerosis (ALS) the evidence is inconclusive.”

“Studies of symptoms, sleep quality, cognitive function have not provided 
consistent evidence of an effect from this type of exposure.”

“Overall research has not shown to date that long-term low-level LF exposure 
has detrimental effects on health.”

(ICNIRP: International Commission on Non-ionizing Radiation Protection)
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Schade door hoogspanningslijnen  (2):

Leukemie bij kinderen

“Epidemiological studies have suggested that long-term low-level exposure to 
50-60 Hz magnetic fields might be associated with an increased risk of 
childhood leukemia.
However, a combination of selection bias, some degree of confounding and 
chance could possibly explain these results. “
“In addition:
• no biophysical mechanism has been identified and 
• results from animal and cellular laboratory studies do not support the notion 

that exposure to 50-60 Hz magnetic fields is a cause of childhood leukemia.” 
“Therefore, the currently existing scientific evidence does not lead to the 
conclusion that prolonged exposure to LF is a cause of childhood leukemia.“

(ICNIRP: International Commission on Non-ionizing Radiation Protection)
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“In 2015 the European Commission Scientific Committee on 
Emerging and Newly Identified Health Risks concluded that, overall, 
the epidemiologic studies on cell phone radiofrequency 
electromagnetic radiation exposure do not show an increased risk 
of brain tumors or of other cancers of the head and neck region (1). 
The Committee also stated that epidemiologic studies do not 
indicate increased risk for other malignant diseases, including 
childhood cancer. “

“The U.S. Food and Drug Administration (FDA) notes that studies 
reporting biological changes associated with radiofrequency energy 
have failed to be replicated and that the majority of human 
epidemiologic studies have failed to show a relationship between 
exposure to radiofrequency energy from cell phones and health 
problems.”

Schade door GSM-toestellen

https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/radiation/cell-phones-fact-sheet#r1
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Hoogspanning: Bovengrondse vs. ondergrondse kabel?
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De Gezondheidsraad stelt :
de veldsterkte moet beperkt blijven tot 0.4 μT (speciaal voor kinderen)

(Ofschoon er nooit enig oorzakelijk verband is aangetoond tussen 
hoogspanningsleidingen en het optreden van ziekten).

Deze situatie wordt bereikt bij dagelijks verblijf binnen 2 meter van een 
transformatorhuisje voor 14 uur per dag.
Ook direct onder hoogspanningsleidingen
met 1000 A drie-fasenstroom op 20 m afstand (< ≈ 1 μT).

NB. Aardmagnetisch veld = 40 μT (gemiddeld) ± 20 μT (variatie over de aarde)
- fluctuaties daarin: ± 1 μT  (tijdschaal 1 min) !!
- op langere tijdschaal: grotere fluctuaties mogelijk 

MRI-scanners tot ≈ 10 T =  10 000 000 μT .
Europees referentieniveau voor lichtnet-frequenties (50 Hz): 1000 μT 

Ook voor kinderen is nooit een verband aangetoond, maar
de metingen vertonen een onzekerheid van 1 op 1 miljoen
(wegens het geringe aantal betrokken kinderen).
(Interpretatie door de media en de politiek: de kans is 1 op 1 miljoen).
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Leukemie bij kinderen:

• “Normale” inductie:
• ≈ 5 per 100 000 kinderen per jaar
• ≈ 2 000 000 kinderen in de relevante leeftijd
• ≈ 100 kinderen per jaar

• Indien er een causaal verband zou zijn aangetoond (hypothese):
< 1 % van deze gevallen (dus < 1 geval per jaar) te wijten aan 
EM-straling 

• Thans  ≈ 1 % van alle kinderen leeft in > 0.4 μT  (gemiddeld)
(bevolking: gemiddelde dagwaarde: ≈ 0.1 μT) 
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Welke soort kogels zijn het 
best geschikt voor
het veroveren van een stad 
of kasteel?

1. Lood,   ø 10 cm?
2. Piepschuim,   ø 1 m? 

Opdracht:
Verover de stad !!

kogel karakter idem bij straling straling

1 Lood,    ø 10 cm schade 
toebrengend

ioniserend Gamma-, Röntgen-, UV-
straling

2 Piepschuim,    ø 1 m geen schade 
toebrengend

niet-ioniserend Licht, infrarood, …, 
GSM-, TV-, Radiostraling,…. 
hoogspanningsleidingen
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Vragen over EM-golven:

• Waardoor worden ze veroorzaakt?

• Hoe zien ze er uit (wat zijn de eigenschappen, waaruit bestaan ze)?

• Zijn ze er ook als we niet “kijken”, zoals bij geluidsgolven?

• Zijn ze gevaarlijk?

• Zo ja, hoe kunnen we ze tegenhouden?

• Is er ook EM-straling zonder die golven?

• Aantrekkende/afstotende ladingen, en stromen, krachten op afstand

• Ze bestaan niet echt, alleen representatie van de krachtwerking

• Nee dus

• De EM-krachtwerking is bij normaal gebruik niet gevaarlijk

• Binnen “kooi van Faraday” is er geen veld

• Andere representatie van de EM-krachtwerking? Onbekend….
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BONUS: dipool-configuraties
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Voorbeelden van EM-stralingsbronnen:
Één dipool, 100 MHz, golflengte = 3 m
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Veldsterkte in alle richtingen 
gelijk !   (symmetrie)
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Voorbeelden van EM-stralingsbronnen:
Één dipool, 100 MHz, golflengte = 3 m

x

y

z

x

y

De lengte van de pijl geeft 
de veldsterkte aan 
in de gegeven kijkrichting

oog

Bovenaanzicht
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Voorbeelden van EM-stralingsbronnen:
Twee dipolen, 100 MHz, 

afstand = ½ golflengte

x
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x
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z

x

y

geeft de sterkte aan 
in de gegeven richting

Faseverschil:
X-richting:  = 0

(versterking) 
Y-richting:  = ½ 

(uitdoving)

Faseverschil:
X-richting: = ½

(uitdoving)
Y-richting: = 

½ - ½ = 0
(versterking)
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Voorbeelden van EM-stralingsbronnen:
Drie dipolen op één lijn, afstanden = 1/3 golflengte
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y
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x

y

X-richting: versterking
Y-richting: uitdoving
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Voorbeelden van EM-stralingsbronnen:
Vijf dipolen op één lijn , afstanden = 1/3 golflengte
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z

x

y
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Voorbeelden van EM-stralingsbronnen:
11 dipolen op één lijn , afstanden = 1/3 golflengte
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Voorbeelden van EM-stralingsbronnen:
25 dipolen op één lijn , afstanden = 1/3 golflengte
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Voorbeelden van EM-stralingsbronnen:
25 dipolen op één lijn , afstanden = 1/3 golflengte

x

y

z

x

y

x

y

Een vroegere dipool-ontvangstantenne voor  TV
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Voorbeelden van 
EM-stralingsbronnen:

21 dipolen, 
verschillende posities, 
fasen, hoeken, stromen

Programma te 
verkrijgen op:

www.demul.net/frits 

https://www.demul.net/frits
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Voorbeelden van 
EM-stralingsbronnen:

21 dipolen, 
verschillende posities, 
fasen, hoeken, stromen

no.dip.


