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Zonder elektromagnetische velden geen dynamisch leven! 

In ons leven is het vandaag de dag heel gewoon om gebruik te maken van 
telefoons, laptops, medische apparatuur, radio, televisie, 
besturingsapparatuur, magnetrons etc.  
Veel van deze apparatuur maakt gebruik van communicatietechnieken, 
waarbij elektromagnetische velden (EMV) vrijkomen.  
 
Ook in ons werkgebied krijgen wij op grote schaal te maken met 
elektromagnetische velden, die ontstaan door zendmasten, 
hoogspanningsmasten, scan- en meetapparatuur of bijvoorbeeld bij anti-
diefstal poortjes in winkels. 
 
Het effect van deze velden in de gebouwde omgeving is voor velen een onbekend gebied. Door 
ongefundeerde negatieve berichtgeving in de media en de moeizame toegang tot goede informatie 
is veel onrust en onbegrip over de effecten op de gezondheid van mens en dier. 
 
Staat u wel eens stil bij de volgende vragen:  

• Wat doen al deze velden met mijn gezondheid en hoe dienen wij in ons werkgebied hiermee 
om te gaan?  

• Mag ik mij begeven binnen een bepaalde afstand van een zend- of hoogspanningsmast?  

• Wat communiceer ik naar mijn collega’s, c.q. werknemers als die met vragen over EMV 
komen? 

• Wat doen procesinstallaties als MRI-scanners of frequentie geregelde apparatuur, etc. met 
mijn gezondheid? 

 
Om een antwoord op deze vragen te krijgen, organiseren wij voor u als één van de weinigen in 
Nederland deze EMV gecertificeerde cursus. 
 
De volgende onderwerpen worden behandeld: 

• Het natuurkundig verschijnsel van EMV. 
• De toepassing van EMV. 
• ARBO in relatie tot EMV. 
• Toelichting op de wetenschappelijke onderzoeken van EMV. 
• Het bespreken van de ICNIRP richtlijn. 
• Interactieve sessie. 
 
Europese landen hanteren voor elektromagnetische velden de ICNIRP norm.  
CNIRP “International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection” is een onafhankelijke 
internationale door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) erkende commissie. De ICNIRP 
heeft als hoofddoel richtlijnen op te stellen om de blootstelling aan elektrische en magnetische 
velden (EMV) te beperken. Deze richtlijnen moeten bescherming bieden tegen alle vastgestelde 
schadelijke gezondheidseffecten. Providers moeten zich hier aan houden. 
 
Tijdsduur 
1 dagdeel van 13.30 – 17.00 uur.  
Waarbij het laatste uur een interactief deel is, waarbij ook getoetst wordt er voldoende 
kennisoverdracht heeft plaatsgevonden en er ingezoomd kan worden op specifieke vragen van de 
cursisten. 
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Lesmateriaal 
Het lesmateriaal bestaat uit een hand-out. De docent is de 
landelijk erkende autoriteit en specialist op het gebied van 
elektromagnetische velden. 
 
Locatie 
De workshop wordt gegeven op kantoor bij WHC: 
Europalaan 12C te ‘s-Hertogenbosch. Op verzoek is het 
ook mogelijk de opleiding in-company te verzorgen. 

Kosten 
De cursus voor mensen die tijdens hun werk in aanraking komen met EMV bedraagt € 3.750,- 
(vaste prijs), voorwaarde dat een groep uit minimaal 8 en maximaal 14 deelnemers kan bestaan.  
De cursuskosten zijn inclusief certificaat voor het bewezen kennisniveau en 1 jaar gratis toegang 
tot de kennisdatabank voor EMV. 
De cursus voor HBO-ers/WO (beleidsmedewerkers, bedrijfsgeneeskundigen) is op aanvraag. 
 
Bij niet tijdig afmelden (minimaal 2 weken van tevoren) zijn wij genoodzaakt de kosten in rekening 
te brengen. 
 
Deelname/informatie: 
Wilt u meer weten van over deze cursus op het gebied van EMV, de gezondheid en de 
communicatie hierover binnen uw organisatie, neem dan contact op met E. (Erol) Aksoy 
Voor aanmelding kunt u ons mailen (info@whc-advies.nl) of bellen (073 – 6412722). 
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