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In opdracht van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica heeft de 
auteur als lid van de kring radiologie het standpunt van de NVKF verwoord inzake de nieuwe 
richtlijn aangaande elektromagnetische velden.  
 

Samenvatting 
  Per 2004 is een nieuwe EU richtlijn ingesteld die werknemers moet beschermen tegen 
elektromagnetische velden, de ´EU Directive 2004/40/EC´. Lidstaten moeten deze voor april 
2008 hebben omgezet in locale wetgeving. Deze richtlijn beïnvloedt het gebruik van MRI 
(Magnetische Resonantie Imaging) in de Nederlandse ziekenhuizen omdat het blootstelling 
limieten geeft voor werknemers zoals artsen, radiodiagnostisch laboranten en 
verpleegkundigen. Als gevolg hiervan wordt het bemoeilijkt om MRI onderzoek uit te voeren 
bij kinderen en ernstig zieke patiënten en nieuwe toepassingen van MRI zoals het uitvoeren 
van interventies onder MRI geleiding worden onmogelijk gemaakt. Gezien voor bepaalde 
toepassingen MRI de meest optimale diagnostische techniek is, zal het voor komen dat 
patiënten een sub-optimale medische behandeling krijgen. Tevens zullen patiënten onnodig 
worden blootgesteld aan ioniserende straling, omdat vervangende technieken gebruik maken 
van röntgenstraling. 
  Het is goed en ook wenselijk limieten te stellen voor veiligheid  van werknemers bij de MRI, 
hoewel de huidige regelgeving voor patiëntveiligheid ook de veiligheid voor werknemers 
afdoende garandeert. Bij het opstellen van limieten moet er ook een belangenafweging zijn 
van de werknemer t.o.v. patiënten en de samenleving, zeker als limieten laag worden gesteld 
vanwege grote voorzorg i.v.m. wetenschappelijke onduidelijkheid. Deze afweging is niet 
gebeurd in deze EU richtlijn, en schaadt daarmee het belang van patiënten.  
  Daarom vindt de NVKF dat er voor beroepsgroepen gerelateerd aan medische toepassingen 
aparte limieten moeten komen naast de limieten voor algemene werknemers. Voor deze 
specifieke categorie werknemers wordt de uitbreiding van de internationale standaard van de 
IEC (60601-2-33  safety of MR workers), die voor 2008  uitkomt, aanbevolen. Hiermee wordt 
de veiligheid van werknemers op een goede manier geregeld. 
 

De EU richtlijn betreffende elektromagnetische velden 
Per april 2004 is een nieuwe EU richtlijn in werking gesteld : de ´EU Directive 2004/40/EC on 
the minimum health and safety requirement regarding the exposure of workers to the risk 
arising from physical agent (electromagnetic fields)´[1]. Deze richtlijn geldt voor alle 
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werknemers in de EU en moet voor 30 april 2008 door de lidstaten in locale wetgeving zijn 
omgezet. 

De inhoud van de richtlijn 
De Europese Commissie heeft richtlijnen opgesteld om werknemers te beschermen tegen 
fysieke agentia. Hiervoor zijn richtlijnen voor 4 gebieden opgesteld: trillingen, akoestisch 
geluid, elektromagnetische velden (EMF), en optische straling. De richtlijn voor EMF betreft 
het frequentie bereik van 0-300 GHz. De richtlijn stelt dat het beschermt voor bekende korte 
termijn effecten zoals duizeligheid, spierstimulaties en temperatuurseffecten. Gesuggereerde 
lange termijn effecten (carcinogeen) worden buiten beschouwing gelaten. Hierbij wordt 
uitgegaan van de WHO definitie van effecten, waarbij ńegative effects on personal well 
being´ zijn ingesloten. 
In de richtlijn worden limieten over dit frequentie bereik genoemd die zijn gebaseerd op de 
ICNIRP richtlijn van 1998 [2]. De ICNIRP (International Commission on Non Ionising 
Radiation Protection) wordt beschouwd als het internationale forum op dit gebied. 
Werknemers mogen niet boven deze limieten uit komen. 

Wat zijn de consequenties voor MRI 
De EU richtlijn heeft grote consequenties voor MRI omdat het meer gelimiteerd is dan de 
richtlijn die voor patiënten gelden; de IEC standaard 60601-2-33 (welke geaccepteerd is als 
Europese norm, de Medical Devices Directive 93/42/EEC). MR systemen zijn zodanig 
ontworpen dat patiënten beschermd worden tegen de schadelijke effecten van EMF. In feite 
wordt hierdoor tevens een adequate bescherming van het personeel verkregen, gezien hiermee 
schadelijke effecten voorkomen worden, en alleen enige kortdurende niet schadelijke effecten 
in lichte mate merkbaar zijn. Cumulatieve effecten van EMF straling zijn er niet. 
Bij MRI wordt gebruik gemaakt van magnetische velden, en wel in 3 frequentie banden: het 
statisch magnetisch veld (0 Hz), de schakelende gradiënt velden (circa 0.1-1 kHz) en de RF 
straling om signaal op te wekken (circa 10-400 MHz).  
 

Frequentie 
Bereik 

Limiet EU richtlijn 
 2004/40 voor werknemers  

Limiet voor Patiënten 
IEC 60601-2-33 

Fysische Grootheid 

0 Hz momenteel geen limiet* 4T 
7T onderzoek § 

 

1 kHz 0.03 mT  ~10 mT magnetische flux 
dichtheid# 

10-400 MHz 0.4 W/kg& 4 W/kg specifieke absorptie 
ratio 

* limiet is aanwezig geweest in een concept van de richtlijn, en kan bij herziening alsnog in de richtlijn 
komen. § met toestemming van een medisch ethische commissie. # dit is eigelijk de actie waarde 
waarmee je binnen de moeilijk te meten limiet waarde van de stroomdichtheid blijft. & gemiddeld over 
gehele lichaam over 6 minuten. 

Als de richtlijn in werking wordt gesteld betekent dit: 
- Voor een groot deel van gewone MRI onderzoeken verandert niet veel. Echter de 

richtlijn zal leiden tot meer onrust bij patiënten omdat ze nu bloot worden gesteld aan 
EMF velden die boven wettelijke limieten voor werknemers zijn. Dit is niet 
noodzakelijke omdat er naar de huidige stand van de wetenschap niet bewezen is dat 
MRI onderzoeken schadelijk zijn voor patiënten. Eerder het tegendeel is bewezen door 
de meer dan 200 miljoen onderzoeken die wereldwijd met MRI zijn uitgevoerd sinds 
begin jaren ´80. 
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- Het wordt voor radiodiagnostisch laboranten, verpleegkundigen en anesthesiologen 
ernstig bemoeilijkt om te interacteren met de patiënt ten tijde van een MRI onderzoek 
(dus tijdens het scannen). Dit speelt voornamelijk bij MRI van kleine kinderen, ernstig 
zieke patiënten onder verdoving, of angstige patiënten. De MRI opname zal eerst 
gestopt moeten worden voordat de patiënt benaderd kan worden. Het risico bestaat dat 
deze patiëntgroepen hierdoor niet optimaal behandeld kunnen worden, en eventueel de 
CT als vervangende techniek gebruikt wordt.  

- Verdere ontwikkeling op het gebied van interventionele MRI wordt onmogelijk 
gemaakt. MRI biedt bij sommige interventies informatie die niet beschikbaar is met 
andere technieken. Daarnaast wordt dit nieuwe vakgebied juist deels ontwikkeld 
vanwege de schadelijke effecten voor patiënt en werknemer van de huidige soms 
langdurige interventies met behulp van röntgenstraling. In het buitenland (Londen) 
worden momenteel al interventies uitgevoerd bij kinderen onder MRI geleiding. 

- Wetenschappelijk onderzoek, zowel wat betreft de ontwikkeling van diagnostische 
MRI alsook fysiologisch en psychologisch onderzoek m.b.v. proefpersonen wordt 
onmogelijk indien deze proefpersonen als werknemers worden beschouwd. Of dit zo 
beschouwd gaat worden is onduidelijk. Ook hier moet in ogenschouw worden 
genomen dat bijvoorbeeld functioneel neurologisch MR onderzoek een groot deel van 
de neurologische PET studies heeft vervangen (een techniek waarbij met radioactieve 
stoffen wordt gewerkt). Dit betekent ook dat hoge investeringen vanuit de 
Nederlandse overheid in dit gebied op slag weggegooid zijn. Daarnaast geldt voor een 
deel van het onderzoek van vandaag, dat het klinisch toepasbaar is in de nabije 
toekomst. 

- Tenslotte bestaat het risico dat er binnen afzienbare tijd wél een limiet wordt gesteld 
voor het statisch magnetisch veld in de range van 2 Tesla. In dat geval moet een groot 
aantal klinische MR systemen in dit land gesloten worden, met alle gevolgen van dien. 

Effecten in de medische zorg buiten MRI: 
- Binnen de klinische neurofysiologie wordt momenteel de transcraniële magnetische 

stimulatie (TMS) toegepast. Dit is een therapievorm in evaluatie voor patiënten met de 
ziekte van Parkinson. Een eerste schatting van de effecten geeft aan dat de huidige 
werkwijze van TMS in de kliniek niet meer toegestaan zou zijn. 

Overwegingen rond deze EU richtlijn 

Algemeen 
- De ICNIRP stelt richtlijnen op, en stelt niet dat deze wettelijke limieten moeten zijn.  

Het is de Europese Unie die dit heeft verheven tot wet. In bijvoorbeeld de VS worden 
deze richtlijnen door de FDA niet als normgevend gebruikt.  

- De ICNIRP normen bevatten een zekere mate van voorzorg, en er is bij 
onduidelijkheid gekozen voor de veilige kant. Het beschermt tegen mogelijke 
biologische effecten die hypothetisch schadelijk zouden kunnen zijn. Echter dat laatste 
is vaak onduidelijk. Jarenlange ervaring met klinische MRI heeft dit niet zichtbaar 
gemaakt. 

- In de ICNIRP is bij het vaststellen van de richtlijnen geen afweging gemaakt tussen 
lasten en baten. Voor medische toepassingen en voor toepassing in medisch onderzoek 
zou je wel zo’n afweging willen maken t.o.v belang voor patiënten nu en in de 
toekomst. Bij normstelling voor het medisch gebruik van ioniserende straling is er wel 
sprake van zo’n afweging. 
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- De ICNIRP richtlijn is gebaseerd op literatuuronderzoek van vóór 1998, en loopt 
daarmee enige jaren achter. Echter tot op heden zijn er nog wetenschappelijke vragen 
rond dit thema, wat ook blijkt uit het recente voorstel tot onderzoek op dit gebied van 
de gezondheidsraad.  

- In de ICNIRP normen wordt uitgegaan van de WHO definitie van negatieve effecten 
op ´personal well being´.  Dit in tegenstelling voor de norm bij patiënten (IEC 60601-
2-33) die meer op het voorkomen van directe schadelijke effecten is gebaseerd. Enig 
ongemak zoals lichte duizeling als je met je hoofd snel beweegt voor een 3T magneet 
is bekend, en werknemers zullen dat niet doen. Dit is een instantaan effect dat 
onmiddellijk daarna verdwenen is. Echter moet je dit wettelijk gaan verbieden? 

- Bij werknemers in medische toepassing wordt in eerste instantie gedacht aan 
radiologisch laboranten en artsen die het onderzoek uitvoeren, en verpleegkundigen en 
anesthesie medewerkers die patiënten monitoren en begeleiden bij sommige MR 
onderzoeken. Daarnaast geldt dit ook voor werknemers die zich bezig houden met het 
instant houden en installeren van MR systemen, en tenslotte geldt het voor 
onderzoekers, ontwikkelaars en vrijwilligers die de techniek verder brengen. 

RF-velden 
- In deze frequentie band gaan zowel de ICNIRP als de IEC richtlijn voor patiënten uit 

van hetzelfde fysiologische effect, weefsel opwarming. Beide gaan uit van een limiet 
van 1° Celsius temperatuursverhoging, maar de ICNIRP zet hier nog een 
veiligheidsfactor 10 bovenop. Een 0.1° Celcius valt in de fysiologische 
temperatuursruis en lijkt niet erg zinvol. Echter gezien de EU richtlijn uitgaat van 
tijdsgemiddelde over 6 minuten, zal de praktische beperking door de EU richtlijn in 
deze frequentieband niet groot zijn. Mocht deze limiet ook voor vrijwilligers gaan 
gelden, dan is er wel een groot effect, dan kunnen hier niet meer dezelfde MR 
protocollen als patiënten voor gebruikt worden. 

Gradiëntvelden 
- Bij de lage frequentie band (van belang voor de limieten van MR gradiënt velden) gaat 

de ICNIRP uit van limitering op basis van visuele phosphonen. Dit fysiologische 
effect is bij MR nooit waargenomen op basis van gradiëntschakelingen (het is bij MR 
wel waargenomen door personen die snel door het statisch magneetveld bewogen). De 
ICNIRP heeft deze limieten geëxtrapoleerd naar de iets hogere frequentie band waarin 
de gradiëntschakelingen werkzaam zijn. Echter in latere jaren is duidelijk geworden 
dat dit niet reëel is, en alleen optreedt rond de 20 Hz. Een juister fysiologisch effect 
voor limitering rond de kHz frequentieband is de perifere zenuwstimulatie, waarop 
ook MR systemen zijn afgeregeld.  Hier liggen drempel effecten bij beduidend hogere 
EMF waarden. 

Statisch veld 
- In eerste instantie stond er in de EU richtlijn ook een limiet voor het statisch 

magneetveld, zoals die in de ICNIRP publicatie stond. Echter deze is verwijderd, 
mede onder druk van de MRI gemeenschap, omdat ook de ICNIRP aangaf dat de 
onderbouwing hiervan niet wetenschappelijk was. Echter, momenteel werkt de 
ICNIRP aan een update van de richtlijnen op dit punt op basis van een recent WHO 
rapport. In de EU richtlijn is een clausule opgenomen dat de richtlijn om de 5 jaar kan 
worden herzien naar nieuwe inzichten. De kans is dat hiermee in 2009 wel een limiet 
aan het statisch magneetveld wordt gesteld.  Hiermee zou een groot probleem kunnen 
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ontstaan voor vele van de huidige klinische MR systemen, afhankelijk van waar zo’n 
limiet wordt gesteld. 

- Er is nog een laatste frequentie band waarbij de interpretatie van de EU richtlijn niet 
duidelijk is. Er zijn ook limieten gedefinieerd rond de 1 Hz. Zo’n veld produceert een 
MR scanner niet, echter een werknemer ondervindt die wel als hij beweegt in het 
inhomogene statische veld. In het geval de richtlijn ook hier betrekking op heeft, is er 
een beperking in de snelheid waarin iemand zich beweegt rond het magneetveld. 
Precieze inschatting van het effect van de richtlijn is lastig, gezien de manier waarop 
de limiet en actie waarden in de richtlijn zijn geformuleerd. De maat Tesla/seconde 
zou in deze handiger zijn. De mogelijke effecten van MR in deze frequentieband bij 
werknemers zijn van tijdelijke van aard, zoals lichte metaal smaak en duizeligheid. 
Mogelijk kan de huidige richtlijn bewegen rond de magneet beperken, en zou daarmee 
klinische MRI bemoeilijken.   

IEC standaard voor MR werknemers 
- Het bovenstaande probleem is al langer bekend, en heeft ertoe geleid dat het IEC een 

uitbreiding van de huidige norm ontwikkelt voor MR werknemers. Het IEC, de 
International Electrotechnical Commission, is verantwoordelijk voor de 
standaardisatie van allerlei type elektrotechnische apparatuur, inclusief medische 
systemen en dus ook specifiek voor MR systemen.  Naast de huidige standaard de 
IEC60601-2-33 die patiënt veiligheid betreft, wordt er een amendement geschreven 
over de veiligheid van MR werknemers. In dit amendement zijn momenteel de 
limieten voor werknemers gelijkgesteld aan de limieten die nu gelden voor patiënten. 
Hierin wordt gesteld dat: ‘For all exposure levels allowed for an MR WORKER, the 
instantaneous effects will be minimal and long-term negative health effects will be 
avoided. Only for the exposure to static magnetic fields subjective short-term 
physiological and sensory effects are expected, which influence the well being of the 
MR WORKER marginally and only during or shortly after exposure‘. Dit 
amendement heeft nu de status van ‘Committee draft for voting’, en wordt naar 
verwachting in 2007 definitief. 

Voorstel standpunt van de NVKF 
Het is goed en ook wenselijk limieten te stellen voor de veiligheid van MRI werknemers, 
hoewel de huidige regelgeving voor patiëntveiligheid, de veiligheid ook afdoende voor 
werknemers garandeert. Bij het opstellen van deze limieten moet er een belangenafweging 
zijn van de werknemer t.o.v. patiënten en de samenleving, gelijkend aan die zoals gebruikelijk 
bij werken met ioniserende straling. In de EU richtlijn, de ‘EU Directive 2004/40/EC’, voor 
algemene werknemers wordt deze belangenafweging niet gemaakt, en wordt bij enige 
wetenschappelijke onduidelijkheid het voorzorgsprincipe toegepast wat leidt tot lage 
limietwaarden. Hiermee schaadt deze EU richtlijn het belang van patiënten en de 
samenleving, omdat hiermee de medische toepassing van MRI beperkt wordt en 
ontwikkelingen op dit gebied tegenhouden worden. Gezien voor bepaalde toepassingen MRI 
de meest optimale diagnostische techniek is, zal het voor komen dat patiënten een sub-
optimale medische behandeling krijgen. Tevens zullen patiënten onnodig worden blootgesteld 
aan ioniserende straling, omdat een aantal vervangende technieken gebruik maken van 
röntgenstraling. 
Daarom vindt de NVKF dat er voor groepen werknemers die beroepsmatig blootgesteld 
worden aan EMF ten behoeve van medische toepassingen aparte limieten moeten komen 
naast de limieten voor algemene werknemers. Hiermee wordt een aparte categorie 
werknemers gecreëerd naar analogie met de blootgestelde werknemers in het huidige Besluit 
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Stralenbescherming. Voor deze specifieke categorie werknemers wordt het amendement van 
de IEC standaard 60601-2-33 aanbevolen, welke tegemoet komt aan bovenstaande bezwaren. 
Dit amendement, ‘safety of MR workers’, komt naar verwachting in 2007 uit. Hiermee wordt 
de veiligheid van MR werknemers op een goede manier geregeld. 
 
Dit standpunt is niet uniek voor de NKVF en is in lijn met dat van de wetenschappelijke 
verenigingen op dit gebied: de International Society for Magnetic Resonance in Medicine 
(ISMRM) en de European Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology 
(ESMRMB), en van klinisch fysici, artsen en onderzoekers in andere EU landen zoals 
Engeland en Duitsland. 
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