
Infoavond Elektromagnetische velden en gezondheid

Wanneer? Dinsdag 31 maart 2009, van 19 tot 21u 
Waar? Zaal Rubens, Statiestraat 175, Berchem
)
Zowel op het werk als thuis worden we geconfronteerd met elektromagnetische velden: 
elektrische toestellen, hoogspanningsmasten, tv, radio, gsm's, draagbare telefoons, 
draadloos internet. Steeds meer mensen maken zich zorgen over deze 'toenemende 
elektromagnetische vervuiling' en de mogelijke gevolgen voor de gezondheid. 
Gilbert Decat, deskundige, zal eerst enkele belangrijke basisbegrippen uitleggen en 
schetsen wat de wet hierover zegt. Daarna bespreekt hij de blootstelling van werknemers 
aan  Elektromagnetische velden in:

• de industrie (electrolyse installaties, inductie- & boogovens, boog- en puntlassen, 
GSM-torens, microgolfinstallaties)

• de geneeskunde (MRI-problematiek) en de wetenschap (NMR-spectroscopen)
• transport
• GSM-torens
• in bibliotheken (antidiefstalsystemen)
• kantoren met focus op ESD en ribbeldijen

Na de uiteenzetting is er mogelijkheid tot vragen stellen.

Over de spreker: Gilbert Decat was tot begin 2009 projectverantwoordelijke niet-ioniserende 
straling bij de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) in Mol. Zijn 
onderzoek is toegespitst op het meten, modelleren en evalueren van de blootstelling aan en 
de blootstellingsrisico’s van elektromagnetische velden in leef- en werkmilieu. Hij is auteur 
van vele rapporten en publicaties en bovendien lid van de “Hoge Gezondheidsraad”.

Praktisch:
•Inkom: Gratis voor leden; 5 euro voor niet-leden; 2,5 euro voor studenten en werkzoekenden
•Start: 19u ; Einde: 21u ; Graag op voorhand inschrijven op secretariaat@a-m.be 
•Zaal Rubens op 1 minuut wandelen van Berchem-station (halte van alle treinen komende van Brussel, Gent, 
Lier). U verlaat het station via de uitgang nabij spoor 10. De Statiestraat is de straat die de spoorlijn dwarst. Zaal 
Rubens ligt op uw linkerkant als u de Statiestraat ingaat.

Arbeid en Milieu is het Vlaamse samenwerkingsverband tussen de drie vakbonden (ACLVB, ABVV, ACV) en 
de  milieubeweging  (BBLV).  Arbeid  en  Milieu  is  lid  van  het  Netwerk  Bewust  Verbruiken.
Voor meer informatie: www.a-m.be     of tel.03/218.74.72
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