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elekrtoMagnetIsCH sPeCtruM
Het elektromagnetische spectrum bevat de  
volgende frequenties, gerangschikt van uiterst 
lage tot ultrahoge frequentie:

 extreem lage frequenties
 laagfrequente golven
 radiogolven
 microgolven
 infrarode stralen
 zichtbaar licht
 ultraviolette stralen
 röntgenstralen
 gammastralen

Ioniserende straling betreft een deel van de  
ultraviolet stralen, röntgenstralen en gamma-
stralen. Deze frequenties zijn dermate hoog  
dat hun fotonen genoeg energie bezitten om 

materie te ioniseren. Hierdoor kunnen ze de 
bindingen tussen de atomen die deel uitmaken 
van moleculen verbreken. 

Dit betekent dat ioniserende straling verande-
ringen kan aanbrengen in de materie of weef-
sels. Deze toepassingen komen voor in de  
industriële en medische wereld en worden  
onder strenge veiligheidsvoorschriften benut. 
Ongecontroleerde blootstelling van de mens 
aan ioniserende straling (radioactieve straling) 
leidt onvermijdelijk tot ernstige gezondheids-
schade.

Bij lage frequenties spreekt men over niet- 
ioniserende straling. Bij deze straling is de
fotonenergie te laag om atoomverbindingen te 
breken. Niet-ioniserende straling betreft laag 

Kijk voor meer informatie op www.ii-mensenwerk.nl
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frequente velden, radiogolven, microgolven,  
infrarood licht, zichtbaar licht en een deel van 
het ultraviolet licht.

radIogolven
Binnen de niet-ioniserende straling, vormen  
radiogolven het gedeelte van het spectrum met 
een frequentie van 300 Hz tot 300 GHz. In dit 
gebied zijn de elektrische en magnetische com-
ponenten van radiofrequente velden gekop-
peld dit in tegenstelling tot bij extreem lage en 
zeer lage frequentievelden. Radiogolven wor-
den gebruikt voor het draadloos overbrengen 
van informatie (telecommunicatie) . De meeste 
radiogolven die in onze omgeving voorkomen 
worden dan ook verwekt door AM radio’s (30 
kHz - 3 MHz), FM radio’s (30 MHz - 300 MHz), 
draagbare telefoons, GSM’s, walkietalkies, tele-
visiezenders, radarapparatuur en satellieten. 
Ook in de medische wereld en in de industrie 
treft men vele bronnen van radiogolven aan. 
Mobiele telefonie gebruikt frequenties die lig-
gen in het gebied van de microgolven; met 
name de frequentiebanden 900, 1800 MHz.  
De “Blue Tooth” toepassing gebruikt een  
frequentie rond 2450 MHz.

Radiogolven zijn veel te zwak om de celstruc-
tuur van materie of levend weefsel te breken 
(ioniseren), dit in tegenstelling tot de gevaarlijke 
röntgen- en gammastralen. Vandaar de naam 
voor de categorie: niet-ioniserende stralen. De 
frequenties, en daarmee verbonden de energie-
hoeveelheden, van dit type golven zijn gewoon 
te laag. Zelfs bij zeer hoge stralingsniveaus kun-
nen radiogolven geen schadelijke ioniserende 
effecten in het menselijk lichaam verwekken.
Toch zijn er effecten van radiogolven en dringen 
deze door in biologische systemen als planten, 
dieren of mensen. De stralen worden in min of 
meerdere mate opgenomen of geabsorbeerd. 
Deze energieabsorptie produceert effecten,  
die niet noodzakelijk schadelijk hoeven te zijn. 
Sommige effecten zijn positief, denk aan de  
toepassingen bij de fysiotherapie.

Het lichaam beschikt over afweer- en compen-
satiemechanismen voor als effecten het even-
wicht gaan storen. Bijvoorbeeld bij opwarming 
in de zon, dan gaan mensen transpireren. De 
warmte wordt aldus uit het lichaam verwijderd. 
Wanneer het lichaam er niet meer in slaagt om 
een biologische effect bij te regelen, dan ont-
staat gevaar voor schade aan de gezondheid.
 
Het hangt van veel factoren af, of effecten  
optreden en of ze schadelijk worden voor  
het lichaam. Bepalende factoren hierbij, zijn 
met name de frequentie van de radiogolf, de 
stralingsintensiteit, de duur van de blootstelling 
en de afstand tot de stralingsbron. 

Radiogolven worden geabsorbeerd door weef-
sel en kunnen zodoende tot opwarming van  
lichaamsweefsel leiden. Dit worden thermische 
effecten genoemd. Bij een hoge stralingsinten-
siteit kan overmatige opwarming van het  
lichaam ontstaan en bestaat er de mogelijkheid 
dat dit leidt tot gezondheidsschade.
Niet-thermische effecten worden ook ge-
noemd als mogelijk effect. In sommige publica-
ties wordt het vermoeden geuit dat er kanker 
kan ontstaan, echter tot op heden is nog geen 
enkel gezondheidsrisico wetenschappelijk vast-
gesteld als gevolg van niet-thermische effecten

geZondHeIdsrIsICo’s
Over de gezondheidsrisico’s van elektromag-
netische velden is veel informatie beschikbaar. 
De gezondheidsrisico’s zijn gebaseerd op de  
effecten van thermische opwarming van weef-
sel, waarbij de kans op het oplopen van schade 
toeneemt naar mate de blootstelling boven de 
limieten intensiever wordt.
Deze informatie leidt tot actiewaarden en 
grenswaarden voor blootstelling voor zowel
algemene bevolking als beroepsbevolking.  
De limieten kunnen vervolgens vertaald wor-
den naar de risico’s rondom antennes in de 
vorm van veilige afstanden tot die antenne. Dit 
wordt echter pas relevant zodra een antenne op 
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korte afstand wordt genaderd en men mogelijk 
binnen de veilige afstand gaat begeven.

voorsCHrIFten
Wanneer er werkzaamheden verricht moeten 
worden op een locatie met antennes, dan is de 
werkgever in het kader van de arbeidsomstan-
dighedenwet verplicht om de risico’s van de 
werkzaamheden te (laten) inventariseren en 
evalueren. Hierbij moeten alle risico’s van het 
werk aan bod komen, dus ook de risico’s van 
elektromagnetische velden.

In een richtlijn van het Europees Parlement en 
de Raad (2004/40/EG) wordt aangegeven wat 
de minimumvoorschriften zijn voor veiligheid 
en gezondheid met betrekking tot de blootstel-
ling van werknemers aan elektromagnetische 
velden. Hierin wordt aangegeven dat eerst vast-
gesteld moet worden of er sprake is van een 
blootstelling. Als er sprake is van blootstelling 
dan moet een voldoende deskundig persoon of 
dienst beoordelen, meten of berekenen of de 
blootstelling boven de limiet is. In de richtlijn 
wordt aangegeven aan welke aspecten aan-
dacht besteed moeten worden, welke maat-
regelen bij blootstelling genomen moeten  
worden en wat de eisen aan de opleiding en  
instructie van medewerkers zijn.
Van openbaar toegankelijke plaatsen kan aan-
genomen worden dat er geen overschrijding 
van de actiewaarden is. Hier is dus geen verdere 
beoordeling nodig.

Op niet openbare of vrij toegankelijke plaatsen 
zoals op daken van gebouwen of in masten kan 
er sprake zijn van blootstelling. Deze plaatsen 
zullen met name betreden worden door men-
sen die vanwege hun beroep op die locatie 
werkzaamheden moeten verrichten. Denk 
daarbij aan glazenwassers, onderhoudsperso-
neel, gebouwbeheerders, dakdekkers, mon-
teurs van klimaatinstallaties of medewerkers 
van telecombedrijven. De beoordeling kan  
gedaan worden aan de hand van een berekening 

of meting. Aan de hand van een aantal scenario’s 
zijn voorbeelden gegeven. Hieruit kan worden 
afgeleid dat een verdere beoordeling nodig is 
zodra er binnen korte afstand en in de zendbun-
del van een antenne werkzaamheden moeten 
worden verricht. Het werken onder of  achter 
een antenne evenals het in korte tijd passeren 
van een antenne zal niet leiden tot een over-
schrijding van de actiewaarden.

Bij het bepalen van de exacte veiligheidsafstand 
waarop de actiewaarden worden overschreden, 
spelen een aantal factoren een rol. Een over-
schrijding van de actiewaarde betekent nog niet 
dat er een gevaar voor de gezondheid is. Dit is 
pas relevant zodra de grenswaarde wordt over-
schreden. Daarom moet bij overschrijding van 
de actiewaarde een verdere beoordeling plaats-
vinden of ook de grenswaarde wordt overschre-
den. Als vuistregel wordt voor de algemene  
bevolking de veilige afstand van 3 meter aan-
gehouden, waarbinnen de actiewaarde wordt 
overschreden. Voor mensen die beroepsmatig 
in de buurt van antennes werkzaamheden  
moeten verrichten, is de afstand kleiner. 

Dit is echter in geval bij enkelvoudige blootstel-
ling, dus bij 1 antenne. Omdat er steeds meer 
gebruik gemaakt wordt van antennes die op 
meerdere frequenties tegelijkertijd uitzenden, 
wordt een vuistregel moeilijker te bepalen.  
Navraag bij telecombedrijven wijst uit dat zij als 
vuistregel voor de veilige afstand van werkers,  
2 meter binnen de zendbundel hanteren.

Door het volgen van de onderstaande stappen, 
kan bepaald worden of er een verdere beoorde-
ling van de risico’s nodig is bij het uitvoeren van 
werkzaamheden op en locatie met antennes:

 bepaal of de werkzaamheden op een open-
baar toegankelijke locatie zijn, zo ja dan is 
geen overschrijding van de actiewaarden te 
verwachten en is geen verdere actie nodig.

 indien de werkzaamheden op een niet vrij 
toegankelijk plaats zijn, bepaal of er werk-
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zaamheden binnen de zendbundel van 1  
of meer antennes moeten plaatsvinden.

 bepaal of de werkzaamheden binnen enkele 
meters afstand in de zendbundel plaats  
vinden (vuistregel 2 meter).

 bepaal of de werkzaamheden binnen  
de zendbundel, langer duren dan enkele  
minuten. 

Zodra aan deze voorwaarden wordt voldaan, 
dan is het nodig om de exacte veilige afstand te 
bepalen omdat in zo’n geval een overschrijding 
van de actiewaarden waarschijnlijk wordt.
Informatie hiervoor kan verzameld worden 
door gegevens op te vragen bij de beheerder of 
eigenaar van de locatie. 

Wanneer er meer informatie over de veilige af-
stand van een bepaalde antenne nodig is, dan 
kan deze opgevraagd worden via het Antenne-
bureau (www.antennebureau.nl) of via de eige-
naar van de betreffende antenne-installatie.
De werkgever kan er ook voor kiezen om het ni-
veau van de elektromagnetische velden en dus 
de veilige afstand, te bepalen op basis van me-
tingen. Hiervoor is meetapparatuur en meet-
deskundigheid nodig. Op basis van de verkre-
gen informatie van de berekeningen of 
metingen, kan er definitief bepaald worden of 
de actiewaarden worden overschreden. 

Indien hieruit blijkt dat de actiewaarden worden 
overschreden tijdens de werkzaamheden, dan 
zullen er afspraken gemaakt moeten worden 
tussen de werkgever en de eigenaar van de in-
stallatie om gezamenlijk beschermingsmaatre-
gelen voor de medewerkers te nemen, bijvoor-
beeld door na te gaan of de blootstelling 
beperkt kan worden door een tijdelijke aanpas-
sing van het zendvermogen van de antenne- 
installatie.

tIPs voor Het Houden van  
deZe toolboXMeetIng 
Het spreken voor een groep is niet eenvoudig.
Sommigen gaat dit gemakkelijk af, maar ande-
ren vinden dit bijzonder lastig.

Hierbij geven wij enige tips voor het houden van 
deze toolboxmeeting 
 
voorbereIdIng 

 Bereid je altijd goed voor door de achter-
grondinformatie voor de presentator die bij 
de toolboxmeeting hoort door te nemen. 

 Voorkom dat medewerkers te laat komen 
door duidelijk de aanvangstijd door te  
geven. Spreek mensen erop aan als ze te  
laat komen. 

 Het onderwerp van de toolbox moet aan-
sluiten bij de werkzaamheden die worden 
uitgevoerd. 

tIJdstIP en tIJdsduur 
 Het beste is om de toolboxmeetings te  

plannen op een tijdstip dat de medewerkers 
nog niet vermoeid zijn. Bijvoorbeeld aan  
het begin van de dag. 

 Houdt de toolboxmeeting niet langer dan 
15 minuten. Beter 2 toolboxmeetings van 
elk 15 minuten dan 1 lange toolboxmee-
ting van 45 minuten. 

de ruIMte waar Je  
de PresentatIe geeFt 

 Kies een ruimte die groot genoeg is en waar 
iedereen kan zitten. 

 Zorg ervoor dat je geen verstoring hebt  
van lawaaiige werkzaamheden. Maak hier-
over zonodig afspraken met andere (onder)
aannemers. 

 Zet de stoelen zo neer dat je oogcontact kan 
hebben met alle medewerkers .
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de ManIer van Presenteren 
 Lees de presentatie niet letterlijk voor.  

Maar vertel het zoveel mogelijk in je  
eigen woorden. 

 Je kunt gebruik maken van de PowerPoint 
presentatie of de hand-out. 

 Probeer de toolbox meeting wat interactief 
te maken door medewerkers eens wat  
vragen te stellen hoe zij bepaalde zaken in 
de praktijk ervaren. 

 Blijf niet zitten, ga staan voor de groep en 
kijk de mensen aan. 

 Vraag of de medewerkers de mobiele  
telefoons willen uitzetten. 

 Vraag medewerkers niet te roken in  
de ruimte. 

 
oPbouw van de toolboXMeetIng 
Bouw je toolboxmeeting als volgt op: 

 Reik direct de hand-out uit als je geen ge-
bruik maakt van de PowerPoint presentatie. 

 Gebruik je de PowerPoint presentatie,  
reik de hand-out dan uit aan het eind van  
de presentatie. 

 Begin met een inleiding van maximaal  
1 minuut, waarin je vertelt wat het hoofd-
onderwerp is en de verschillende onder-
delen (problemen en tips). 

 Geef tijdens de inleiding ook aan op welk 
moment de medewerkers vragen kunnen 
stellen: aan het eind of tijdens de toolbox-
meeting. 

 Houd je praatje waarin je in detail ingaat  
op de verschillende onderwerpen die zijn 
genoemd tijdens de inleiding. De “achter-
grondinformatie voor de presentator” is 
hierbij een leidraad, wil je meer vertellen 
dan kan dat natuurlijk. 

 Geef een korte samenvatting aan het eind, 
waarin je aangeeft wat je hebt behandeld. 

 Geef de gelegenheid aan de medewerkers 
om vragen te stellen. Heb je geen antwoord 
op de vragen? Geef dan aan wanneer je erop 
terugkomt, bijvoorbeeld bij de volgende 
toolboxmeeting. Noteer de vraag / vragen 
en win daarover informatie in. Je kunt  
hiervoor de preventiemedewerker of  
Arbofunctionaris raadplegen. 

 Bedank de medewerkers voor hun  
aanwezigheid. 

 Laat alle aanwezigen de presentielijst  
tekenen. Je weet dan welke medewerkers 
de presentatie niet hebben kunnen bijwo-
nen, bijvoorbeeld omdat ze een vrije dag 
hebben. Eventueel kun je de presentatie 
voor deze medewerkers later herhalen. 


