
Micro-organismen en endotoxinen
in de lucht meten 

13.45-14.45 lezingen
• Ineke Thierauf:  Micro-organismen in lucht 

meten: wat doe je ermee? 
• Anton Duisterwinkel: Argeloze chemisch 

technoloog versus micro-organismen in de lucht
• Inge Wouters: Meten en beoordelen 

blootstelling endotoxinen & glucanen
• Jody Schinkel: Meetprotocol endotoxinen

14.45-15.15 Discussie met panel



Micro-organismen in lucht laten 
meten: wat doe je ermee?

Ineke Thierauf, arbeidshygiënist
DPO, arbo Universiteit Utrecht



Inhoud

• Waarom meten
• Angstige verhalen 
• Richtlijnen niveaus in lucht
• Voorbeelden meetresultaten 
• Verschillen in meetmethoden
• Vraagtekens bij meetresultaten
• Wensen voor de toekomst 
• Met dank aan…



Wanneer wil ik laten meten?

• Gezondheidsklachten: o.a. 
geïrriteerde slijmvliezen

• Werkplekbezoek o.a.:
− Vervuiling 

luchtbehandelings
systeem

− Slechte schoonmaak 
werkomgeving

• Advies schoonmaken 
werkt niet!

• Management heeft 
“harde” cijfers nodig!



Angstige websites adviesbureaus
• …raam openzetten is niet de oplossing…..je haalt daar 

gelijk schimmels en bacteriën mee naar 
binnen……kunnen irritatie van slijmvliezen 
veroorzaken…allergische reacties….

• 2 miljoen personen hebben chronische gebouw 
gerelateerde klachten door microbiologische vervuiling

• …. 20% ziekteverzuim door slecht binnenmilieu …. 
verlagen door het voorkomen van voortssluimerende 
klachten 

• …..jaarlijks uitvoeren microbiologische luchtmetingen
• Vervuiling Detectie Capsule controleert 24 uur per 

etmaal luchtbehandelingsysteem



Richtlijnen niveaus in lucht

• AI-9 Biologische agentia

• Streefwaarden adviesbureaus



Streefwaarden opgave 6 bureaus

• 4 van de 6 AI-9 richtlijn
(Totaal < 10.000 KVE/m3 ; <1000 KVE/m3 Gram-
negatieve (i.v.m. endotoxinen) Per soort < 500 KVE/m3)

• 4 van de 6 eigen lagere richtlijnen :
− Installaties: 50 KVE/m3  ; 50 % buitenlucht
− Totaal : < 500 of 1000 KVE/m3

− Per soort: < 100 KVE/m3 

In praktijk per geslacht (bijv. Aspergillus spec.) en niet 
per soort  (bijv. Aspergillus fumigatus)

− Per soort afhankelijk schadelijkheid:
< 500 (bijv. huidbacterie), <100 (overgevoeligheid) of 
<10  KVE/m3 (infecties)



Voorbeelden meetresultaten

• Milieuconsult 300 gebouwen 

• LBK kweekplaats micro-organismen



200       (10 - 3000)Schimmels

600       (10 - 3000)Bacteriën

Ruimte

150        (10 -2500)Schimmels

100        (10 -1700)Bacteriën

LBK

250        (10 - >3000)Schimmels

100        (10 -700)Bacteriën

Gemiddeld KVE/m3 (min. – max.)Buiten

Milieuconsult 300 geb. met klachten
Richtlijn <10.000 KVE/m3; 
<500 KVE/m3 per soort



6010010Asp. Fumigatus.
60400-Penicillium species

250800150Cladosporium species

200600100Micrococcus species 
(huidbact)

400900--Bacillus species 

400800100Staphylococcus species 
(huidbact)

Ruimte
KVE/m3

LBK
KVE/m3

Buiten
KVE/m3

LBK = kweekplaats micro-org.



Voorbeeld vuile luchtbehandeling

Kapot glaswol Stoffige inductieunit



Voorbeelden verschillen in 
meetmethoden bij luchtmonsters
Apparatuur: 
• Correctie volume voor hoge luchtstroom in 

luchtbehandelingkast
• Strips of platen

Frequentie desinfecteren



Meetapparatuur voorbeelden

Merck MAS 100: platen 
Corrigeert voor hoge 
luchtsnelheid in LBK

RCS sampler: strips
Geen correctie 



Frequentie desinfecteren

Verschillen: 
• Na 10 monsters of bij iedere locatie
• Na elk monster

Probleem: 
0 KVE/m3als meetresultaat door desinfectie middel



Vraagtekens bij meetresultaten

• Vreemde meetresultaten

• Interpretatie hoeveelheden in relatie tot klachten

• Niet absoluut maar relatief gebruiken



Vreemde meetresultaten

Meting mislukt
• 0 KVE/m3 :desinfectiemiddel monstername?
• Als totaal overgroeit: vingers, te lang ”bebroed”?
Onverwachte hoge uitkomsten

Geen duidelijke bron in ruimte: uitgezaaid door 
te lang ”bebroeden”

Bijna nooit duplo´s dus jammer dan



Interpretatie hoeveelheden

• Bijna altijd totaal <10.000 KVE/m3, wat is 
probleem?

• Duplo´s verschillen veel, geen tijd en plek gelijk
• Geen dag hetzelfde
• Buitenlucht vaak hogere waarden en andere 

schimmels dan binnen, wat probleem binnen?
• Binnen vooral huidbacteriën, dus waarom 

probleem?



Niet absoluut maar relatief bruikbaar

Voorbeelden

• Buiten minder dan in luchtbehandelingkast
• Kamers met klachten meer dan andere locaties
• Vervuilingsbron binnen als boven richtlijnen AI-9
• Soort belangrijker dan aantal voor klachten
• Klachten meestal van extra gevoelige personen
• Meer levende dan ook meer fragmenten dode 

micro-organismen, hoofdoorzaak klachten?



Vragen voor discussie
• Eenduidigheid in richtlijnen en meetmethoden 

noodzakelijk?
• NEN-EN 13098 uitbreiden zinnig?

• Wat is nut van meten micro-organismen in lucht? 
− Overtuigen management noodzaak maatregelen?
− Opsporen bron pathogene of allergene micro-

organismen?
− Hygiëne controle?

• (En dan heb ik het nog niet gehad over 
oppervlaktemonsters)



Met dank aan

• RPS
• CAG
• Klimacare
• Milieuconsult (Intersafe-Groeneveld)
• Kalsbeek
• Technolab
• Andere sprekers
• Edwin Hagelen


