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Meer dan water in de kelder Meer dan water in de kelder ……

Binnenmilieu en gezondheid
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VIGeZ

• Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en 
Ziektepreventie

• VIGeZ is een expertisecentrum voor 
gezondheidspromotie en ziektepreventie. VIGeZ 
levert strategieën, advies, ondersteuning bij 
implementatie en opleiding aan gezondheidswerkers 
en professionals. Aan iedereen die bezig is met 
gezondheidspromotie en ziektepreventie. Zowel 
praktijkwerkers als beleidsmakers. 

• Stafmedewerker gezondheid en milieu

• Ondersteuning Medisch Milieukundigen Lokaal 
Gezondheidsoverleg
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Milieuverontreiniging ? 

buiten binnenmilieu
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Broneffect keten
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--+---Gehoorsdaling

----+-Retinabloeding

-+--+-Tachycardie

?+-+--Koorts

-+++--Rash

+++-+-Verminderd cognitief 
Vermogen, 

-++++-Nausea, braken, anorexie

+++++-Lethargie, moeheid, malaise

++++++Hoofdpijn
Vertigo

+-++++Irritatie
Conjunctivae

Andere

+-----Longlijden

+--+-+Dyspnee

+-++++Wheezing

+-++++Faryngitis hoest

--+---Epitaxis

+-++++Rhinitis

Luchtwegen

Sick building 
syndrome

Zware 
metalen

VOSBiologische 
agentia

Verbrandings
-producten

Tabaksro
ok

Klachten en symptomen
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Buitenmilieu vs. Binnenmilieu

Onze leefomgeving

BUITENMILIEU BINNENMILIEU
85% van de tijd

Invloed op onze gezondheid, 
welzijn, comfort, veiligheid
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CO2 - meter

• CO2 is niet gevaarlijk

• Meer CO2 = minder frisse lucht

• Rood, oranje, groen, 

• Zichtbaar maken “onfrisse” lucht !

-> Ventilatienood bepalen
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Oplossing: ventileren en verluchten

• Gidsstof CO2

→ hoofdpijn, suf, …

• CO2 vaak te hoog

• Richtwaarde: 1000 ppm

• Ideaal: <800 ppm

• CO2-meter



VIGeZ ©20109

Wat weet jij over een gezond binnenmilieu ?

Stelling
Goed   of   fout  ?

Binnen is de lucht 
gezonder dan buiten
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Fout
Milieu stopt niet aan de deurdrempel            
• Vuile lucht van buitenaf
• Vuile lucht van binnenuit

Binnenlucht vaak vuiler dan buiten!

Wat weet jij over een gezond binnenmilieu ?
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VRAAG 

Welke factoren bepalen het binnenmilieu?
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DE PUZZEL

UITSTOOT NAT BEESTJES

ADEM STOF KYOTO

DRUPPELS SCHIMMEL MATRAS
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DE PUZZEL

VOCHTUITSTOOT NAT BEESTJES

ADEM STOF KYOTO

DRUPPELS SCHIMMEL MATRAS

CO2

HUISSTOF
MIJT
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Wat weet jij over een gezond binnenmilieu ?

Stelling
Goed   of   fout  ?

Kinderen zijn gevoeliger voor 
ongezonde lucht



VIGeZ ©201015

Juist
• Kinderen in volle ontwikkeling
• Sneller metabolisme
• Andere gedragingen
• Immuniteit/gezondheid

Wat weet jij over een gezond binnenmilieu ?
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Wat weet jij over een gezond binnenmilieu ?

Stelling
Goed   of   fout  ?

Het gebouw bepaalt de kwaliteit van 
de binnenlucht
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Fout
2 factoren

• Structuur: vaak duur
• Gedrag: goedkoop, maar moeilijk

Wat weet jij over een gezond binnenmilieu ?
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Onderzoek in kinderopvang: 
resultaten (uit bevraging en metingen)

• 98 % → verkeerde verluchting in de winter

• 53 % → te lage boilertemperatuur

• 33 % →→→→ vochtproblemen
• 28 % → dettol in kamers met kinderen 

• 25 % → schimmel

• > 20 % → luchtverfrissers in kamers met kinderen

• 13 % → geur van sigarettenrook

Onderzoek in basisscholen (BiBa) : gelijkaardige resultaten
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Wat weet jij over een gezond binnenmilieu ?

Stelling
Goed   of   fout  ?

Regelmatig ramen openzetten is 
voldoende voor verse lucht
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Fout
Belang van ventilatie!

• Continue instroom van verse lucht

• Afvoer van vervuilde, verzadigde lucht

Wat weet jij over een gezond binnenmilieu ?
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Stelling
Bij gebouwen aan een drukke weg 

verlucht je best:
1. Zo weinig mogelijk

2. Enkel ‘s ochtend en ‘s avonds

3. Enkel langs de achterzijde van het gebouw

Wat weet jij over een gezond binnenmilieu ?
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Belang van verluchting!

� Liever niet aan de straatkant

� Indien niet mogelijk, buiten spitsuren

Wat weet jij over een gezond binnenmilieu ?
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Verluchten/ventileren: moeilijkheden

• Soms niet mogelijk om ramen te openen

• Badkamer

• Keuken

• Slaapkamer 

• Ventilatiesysteem

• Onderhoud !
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Wassen Koken

Schoonmaken Ademhaling

DAGELIJKS 15 liter VOCHT

• vergroot de kans op schimmel

• doet het “welzijn” dalen

• vraagt meer energie om te verwarmen

• ideaal tussen 30 en 80% (zomer) 
of tussen 30 en 55% (winter)

Vocht
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• Meest voorkomende binnenmilieuprobleem

• Geeft aanleiding tot schimmelvorming, sneller verspreiden 
ziektekiemen, huisstofmijt,…

• Diverse oorzaken

Vochtproblemen
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• Mensen (Koken, douchen, wassen, 
drogen,… ) 15 liter/dag!

• Bouwtechnische problemen
(bouwvocht, regendoorslag, lekken, 
optrekkend vocht, natte kruipruimte,… )

• Combinatie van beiden

Vochtproblemen: bronnen
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• Opstijgend vocht

• Oude woningen zonder waterwerende laag

• Koudebruggen:
= plaatsen waar isolatie onderbroken wordt

>>> condensatie

• Inslaand vocht

• Door neerslag, lekke goten,…

Vochtproblemen: bouwtechnische problemen



VIGeZ ©201029

• Voldoende ventileren!!!

• Voorzie/verzorg/gebruik ventilatiemogelijkheden

• Voldoende verwarmen!!!

• Kijk je huis na op technische defecten

• NOOIT vochtige plaatsen afdekken door nieuwe 
voorzetwanden, kasten,…

Vochtigheidsgraad ideaal tussen 30 en 70%

Vochtproblemen: tips
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• Schimmelsporen zijn overal aanwezig

• Zorg dat schimmels zich niet thuis voelen!

• Vocht, voedsel (bijna alles), temperatuur.

• Niet alle schimmel is zichtbaar, let op met “muffe” geur!

Vochtproblemen: schimmel
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Alle grote schimmelvorming in de woning moet als ongezond aanzien 
worden! 

(Anders afhankelijk van persoonlijke gevoeligheid en blootstellingsduur)

• Geurhinder
• Hoofdpijn
• Ademhalingsproblemen
• Duizeligheid 
• Allergische reacties
• Verergering van astmasymptomen

Vochtproblemen: schimmel
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klacht

Patiënt legt relatie 
tussen klacht en milieu

Arts legt relatie tussen 
klacht en milieu

Klachten keren altijd 
terug

Klachten zijn vaag

Klachten bij 
risicopatiënten

Meerdere gelijkaardige 
gevallen

Dosis medicatie wordt 
overschreden

Waarschuwings
signaal

Validering milieu als 
oorzaak van 

gezondheidsklachten
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• Ventilatie is erg belangrijk!
• Zorg voor een oplossing voor het achterliggend vochtprobleem
• Bewaar GFT afval buiten (massale bron van schimmelsporen)
• Plaats meubels, beelden, zware gordijnen,… op min.10 cm afstand 

van de muren.
• Probeer het drogen van de was binnen te vermijden en gebruik bij

het koken een dampkap

Vochtproblemen: schimmel
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Stelling
Hoe kan je best schimmel 

verwijderen?
1. door een professionele firma

2. Indien kleiner dan 1m² kan je dit zelf doen met javel

3. Indien kleiner dan 1m² kan je dit zelf doen met een 
mengsel van allesreiniger en javel

Wat weet jij over een gezond binnenmilieu ?

VIGeZ ©201036

• Voor oppervlakten groter dan 1 m²: professionele dienst
• Oppervlakten kleiner dan 1 m²:

• Enkel door gezonde mensen

• Reinig de aangetaste materialen met detergent en spoel af met water
• Desinfecteer met een chlooroplossing (javel in water). ±3 glazen javel

op een emmer water van 10 liter 
• Laat de javeloplossing 10 tot 15 minuten inwerken
• Zorg ervoor dat het behandelde oppervlak volledig droog wordt
• Handschoenen, veiligheidsbril en stofmasker worden aangeraden

Vochtproblemen: schimmel
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Vochtproblemen - huisstofmijt

- Grootte: 0,3 mm

- Ideale temperatuur: 25°C
- Ideale vochtigheid: 80% RV

- Leven van: huidschilfers, kleine etensresten

- Plaats: in bed en andere stoffige plaatsen

Mogelijke gevolgen voor de gezondheid

- Gevoelig voor 
de uitwerpselen van de huisstofmijt.

- Niezen

- Irritatie van de slijmvliezen

- Verstopte neus

- Prikkelende ogen

- …
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Vermijden van huisstofmijt

• Het beddengoed wekelijks wassen op 60°C
• Het bed open laten liggen en de slaapkamer goed 
verluchten

• Verwarm de slaapkamer/-zaal niet te veel

• Huisstofmijten houden niet van licht

• Vinyl of parket i.p.v. vast tapijt

Huisstofmijt
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Oplossing: ventileren en verluchten

• Alleen verluchten is niet genoeg

• Verlucht extra na douchen, koken en slapen 

• Zet verwarming laag of af tijdens verluchten

• Ventileer continu

• Ventileer en verlucht extra na 
ingebruikname van nieuwe 
materialen
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� Enkele keren per dag 
� Ook in de winter!

� maximum 15 minuten per keer!

Verluchten
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Weetje
ventileren en energie …

Ventileren:
• frissere buitenlucht
� kwaliteit van de binnenlucht 

� gezonder

In koude periodes:

• warme binnenlucht vervangen door verse, koudere buitenlucht
� minder energieverlies dan veelal gedacht
� oorzaak: luchtvochtigheid↓
� droge lucht warmt sneller op

Belangrijk: er moet een evenwicht bestaan tussen
ventilatie en energie!
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Zorgen voor een goede luchtstroom!
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Allemaal beestjes

Tapijten, gordijnen, zetels, …
Stof zit vaak vol kleine diertjes, schimmels, bacteriën en andere 

allergieopwekkende deeltjes

Weetje:
een volle stofzuigerzak met een halve kilogram stof uit een gewone, 
nette woning bevat gemiddeld een volle eetlepel (ruim 3 gram) leven!
Dit leven bestaat uit onder andere: 

• 500 insecten
• 66000 mijten
• 4200000 algen
• 2600000000 schimmeldeeltjes
• 365000000000 bacteriën
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Allemaal beestjes

Hoe bestrijden? 
Pesticiden? 
Chemische producten die we bewust in ons leefmilieu brengen om 

ongewenste planten of dieren te doden

VERMIJDEN VAN PESTICIDEN

- De natuur respecteren!

- Je eigen gezondheid en die van mensen in de omgeving 
respecteren!

- Er zijn verschillende alternatieven mogelijk om te bestrijden

- Een plaag: vraag professionele hulp

- Ongewilde inname van pesticiden: Bel antigifcentrum! (nummer op de 
telefoon plakken)
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Luchtverfrissers: VOS ! 

• Luchtverfrissers niet zo fris: bevatten VOS!

• VOS ook bij reiniging, ontsmetting, insecticide, 
bouwmaterialen, verkeer,… dus totale hoeveelheid 
niet verwaarloosbaar!

• Ventileren en verluchten 

-> Luchtwegklachten, hoofdpijn, duizelig, …
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• Lees de etiketten/gebruiksaanwijzingen!

• Gebruik een schoonmaakmiddel dat niet irriteert en onschadelijk is voor de 
gezondheid.

• Doseer de schoonmaakmiddelen juist. Meer is niet beter.

• Ontsmetten met bleekwater is zelden nodig, reinigen met een allesreiniger 
is meestal voldoende. 

• Vermijd producten met gevaarsymbolen:

Weetjes

• 1 op drie vergiftigingen wordt veroorzaakt door onderhoudsproducten 
(bron: antigifcentrum)

• Bleekwater mag niet gemengd worden met andere poetsmiddelen!

Ontsmetten/reinigen: producten
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Lood 

• Verf - oude verflagen

• Drinkwater - leidingen

• Kinderen gevoelige groep
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Lood

Lood

• Loden waterleiding (jaren ’50): dikke, kronkelige, grijze buizen

• Lood in verf 

• Oude verf op muren 

• Oud kinderspeelgoed

• Oude meubeltjes 

• Gezondheidseffecten?

• Zwaktegevoel, maagpijn, ongunstig voor ontwikkeling hersenen (-
> IQ, gedrag), bloedarmoede

• Tips

• Water eventjes laten stromen voor gebruik

• Geen heet water gebruiken voor consumptie
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Lood

Welke waterleiding(en) is 
(zijn) van lood?
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In sommige woningen nog veel gebruik 
van putwater naast dat van de watermaatschappij

Putwater gebruik je

beter niet bij

-Douchen en baden

-Koken

-Drinken

-Afwassen

Kan wel bij

-WC doorspoelen

-Poetsen

-Kleren wassen

-Planten water geven

Drinkwater

Weetje
Putwater is niet altijd gezond vanaf dat 
het gekookt is!
� koken doodt de bacteriën
� koken verwijdert geen chemische 
vervuiling door nitraten of zware metalen
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Koolstofmonoxide
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Koolstofmonoxide

• Gas, kolen, hout, mazout, … hebben veel lucht 
(zuurstof) nodig om te branden.

• Te weinig zuurstof = CO kan ontstaan!

Zorg voor voldoende verluchting

Zorg dat de schoorsteen goed trekt 

!! Bij elektrische toestellen kan 
GEEN CO ontstaan!
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Koolstofmonoxide

Je krijgt snel hoofdpijn Je wordt misselijk
Je voelt je moe Soms val je flauw

Let op volgende alarmsignalen!
• Symptomen bij verschillende personen en huisdieren
• Klachten op zelfde moment (bv baden)
• Roet rond de geisers
• Let op de kleur van de vlammen
• Klachten verminderen bij buitengaan
• Chronische klachten
• Waterdamp

VIGeZ ©201054

Koolstofmonoxide

1. Open eerst ramen en deuren

2. Schakel het toestel uit

3. Is de persoon bewusteloos: Bel 100 (of 112) 
en vermeld dat het om CO-vergiftiging gaat

4. Is de persoon niet bewusteloos: breng hem 
uit de kamer en bel een arts
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• Waterdamp

• CO2

• PAK’s

• Fijn stof + roet

• Dioxineachtige stoffen

• CO

• Zware metalen

Verbrandingsproducten
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Wat weet jij over een gezond binnenmilieu ?

Stelling
Goed   of   fout  ?

Enkele sigaretten per dag binnen 
roken zorgt niet voor een merkbare 

vervuiling van het binnenmilieu
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• Grootste bron 
van verontreiniging in gebouwen
Het roken van een sigaret, sigaar of 
pijp brengt allerlei schadelijke stoffen 
in de lucht, als teer, fijn stof, CO, …

• Anderen roken mee

(Mee)roken

Vervuiling van het binnenmilieu door roken heeft ook effect op de 
gezondheid van niet-rokers, vooral kinderen en baby’s!
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Stof ���� klein stof ���� fijn stof

Transportmiddel voor verschillende ongezonde stoffen!

Risico’s voor de gezondheid?

• Irritatie en ontsteking van de luchtwegen

• Hart- en vaatziekten

• Voornamelijk bij gevoelige personen: o.a. kinderen!



VIGeZ ©201059

• ‘Spaanplaatgas’

• Komt langzaam vrij uit bepaalde lijmen en harsen

• Vroeger veel gebruikt, tegenwoordig beter gereglementeerd, 
maar nog steeds lage (?) concentraties aanwezig.

• Probleem eerst opgemerkt bij caravanbewoners en prefab-
woningen jaren ‘70

Vluchtige stoffen: formaldehyde
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• Bronnen
spaanplaat, isolatiemateriaal, verven, nieuwe meubels, gordijnen,…

• Mogelijke gezondheidseffecten:

• Irritatie ogen, neus, keel

• Hoofdpijn

• Vermoeidheid

• Kankerverwekkend

Vluchtige stoffen: formaldehyde
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• Verlucht voldoende

• Gebruik vol hout of toch OSB, multiplex of spaanplaat met 
keurmerk

• Verf of vernis spaanplaten

• Gebruik geen spaanplaat bij een radiator of op andere 
plaatsen die warm kunnen worden

• Max 3m² spaanplaat per 4m³ lucht

• Extra aandacht bij sommige houtbouwwoningen, volledige 
interieurs, kinderkamers uit spaanplaat of MDF

Vluchtige stoffen: formaldehyde
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= giftig

= irriterend

= ontplofbaar

= licht ontvlambaar

= oxiderend

= corrosief

= schadelijk voor het 
milieu

Vluchtige stoffen: etiketten
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Ventileren: binnenlucht wordt vervangen door de frissere buitenlucht. 

� de kwaliteit van de binnenlucht wordt beter, wat van belang is voor een 
goede gezondheid. 

In koude periodes:

warme binnenlucht vervangen door verse, koudere buitenlucht. 

� enige vorm van energieverlies. 

� deze is kleiner dan veelal gedacht. 

Ventileren: de luchtvochtigheid daalt. 

Droge lucht opwarmen kost minder energie dan vochtige lucht 
opwarmen.

Belangrijk: er moet een evenwicht bestaan tussen ventilatie en 
rekening houden met energie!

Luchtdichtheid: energieverlies?
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Isoleren en gezond wonen combineerbaar?

ABSOLUUT!!

Wel op voorwaarde dat:

•Isolatie correct aangebracht (koudebruggen,…)

•Ventilatiemogelijkheden aanwezig, onderhouden en 
gebruikt

•Verluchtingsmogelijkheden aanwezig, onderhouden 
en gebruikt
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Ventileren en verluchten

Ventileren: 
voortdurende instroom van 
verse lucht in de woning en 
afvoer van vocht, geurtjes 
en schadelijke stoffen

HOE?

- Roosters open, 
raam op een kier, op kiep

WANNEER

- Ideale 
situatie: 
24u/24u

Verluchten: 
op kort tijd veel frisse lucht 
binnen

HOE?

- Een raam of deur wijd open 
zetten

WANNEER?

- Wanneer extra vocht in de 
lucht komt (drogen van de 
was, na koken, na douchen, 
…)
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Problemen voorkomen / aanpakken

• VOORKOMEN Juiste handelingen:
• Ventileren - verluchten
• Productkeuze en -gebruik
• Ontsmetting - reiniging
• Installaties nakijken en onderhouden

• AANPAKKEN:
• Binnenmilieubesluit

• MMK krijgt informerende en voorlichtende taken omtrent 
gezondheidsrisico’s binnenmilieu

• MMK en afdeling Toezicht Volksgezondheid (ToVo) kunnen 
onderzoek instellen naar potentiële gezondheidsrisico’s in 
woningen / publiek toegankelijke gebouwen
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Binnenmilieubesluit
“Besluit van de Vlaamse regering houdende maatregelen tot bestrijding van 

gezondheidsrisico’s door verontreiniging van het binnenmilieu” (BS 19/10/2004)

Private woningenPrivate woningen

(ook huur(ook huur-- en sociale woningen)en sociale woningen)

- OCMW
- gemeentebestuur
- gemeentelijke huisvestingsambtenaar
- gewestelijke ambtenaar
- Vlaamse ambtenaren bevoegd vr. milieu
- arts
- verpleegkundige
- maatschappelijk werker

dus NIET bewoner zelf !

Publieke gebouwenPublieke gebouwen

- beheerder 
- iedere gebruiker
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Ondersteunende info online

www.mmk.be

www.mmk.be/gezondwonen

www.mmk.be/fiches

www.mmk.be/regionaal

Contact

mart.verlaek@vigez.be

02 422 49 39
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Ondersteunende materialen gezond binnenmilieu

Brochures en posters

- (G)een vuiltje aan de lucht
- “CO, een stille moordenaar in huis”
- ventilatiemagneet

Educatief materiaal

- Elektrokoffer
- Spel Gezondheidsstraat 13

Tentoonstellingsmateriaal

- Modelhuisjes gezond/ongezond
- Tentoonstellingsbanners
- Tentoonstelling Gezond Wonen
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Aanvragen (groene ambulance Brussel) 
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Gezondheidsklachten (groene ambulance)
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Resultaten (groene ambulance)
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Maatregelen (groene ambulance)
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Duitse dienst voor binnenmilieu-
onderzoek

12,6Andere (neusbloedingen, hartproblemen, 
…)

3,6Haaruitval

5,6Maag/darm klachten

19Gewrichtspijn 

23Huidproblemen 

23,6Infecties

28,7Oogproblemen

30,4Allergieën

32,5Algemene klachten (zwakte, 
concentratieproblemen, depressie,…)

39,4Hoofpijn

47,4Luchtwegklachten

% van de totale gevallen
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Belangrijkste (bimi)factoren (Duitsland)

• schimmels en bacteriën (vocht)

• formaldehyde

• houtbeschermproducten
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Resultaat Duitse dienst voor binnenmilieu-
onderzoek

4,55VerbeteringGeen sanering

1615Geen verbeteringGeen sanering

66Geen verbeteringNauwelijks 
gesaneerd

6,58Geen verbeteringSanering 
uitgevoerd

1112VerbeteringGedeeltelijke 
sanering

2531VerbeteringVolledige 
sanering

3123Geen verschijnselen 
meer

Volledige of 
gedeeltelijke 
sanering

% tov
betrokken
personen

% tov
aantal 
aanvrag

en

Ziekteverschijnse
len
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Schema samenwerking arts - MMK



VIGeZ ©201079

klacht

Patiënt legt relatie 
tussen klacht en milieu

Arts legt relatie tussen 
klacht en milieu

Klachten keren altijd 
terug

Klachten zijn vaag

Klachten bij 
risicopatiënten

Meerdere gelijkaardige 
gevallen

Dosis medicatie wordt 
overschreden

Waarschuwings
signaal

Validering milieu als 
oorzaak van 

gezondheidsklachten
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Schema : is milieu oorzaak van 
gezondheidsklachten?
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Pathologie door schimmels:

• Invasies en proliferatie in weefsels 
(pers. met verminderde immunologische weerstand)

• Inhalatie en opwekking immunologische 
(allergische) reacties
• IgE gemedieerd

• IgG gemedieerd

• Gemengd IgE en IgG

• Vertraagde of cellulaire reacties

• Contact met mycotoxinen
• Inhalatie

• Ingestie

• Dermaal contact

Schimmels en gezondheid
Prof. Dr. Wim Stevens (Universiteit Antwerpen)


