
NVvA WORKSHOP        22 maart 2007

‘Meetprotocol
Microbiologisch luchtonderzoek’



PROGRAMMA

(3) Inleiding workshop (Atze Boerstra)
(17) “Aanleiding en toelichting microbiologisch 

meetprotocol” (Ruud Hennep)
(10) “Polymerase Chain Reaction: een

sprong voorwaarts” (Roberto d’Onofrio)
(60) WORKSHOP: discussie a.d.h.v.                         

6 centrale vragen



DOEL WORKSHOP

1. Het meetprotocol gezamenlijk                      
inhoudelijk doorlichten.

2. De voorgestelde richtwaarden doorspreken

·



PRESENTATIE                       
RUUD HENNEP



InhoudInhoud

� Geschiedenis microbiologisch luchtonderzoek
� Huidige status microbiologisch 

luchtonderzoek 
� Ontstaan microbiologisch meetprotocol
� Toelichting microbiologisch meetprotocol



Geschiedenis microbiologisch Geschiedenis microbiologisch 
luchtonderzoekluchtonderzoek

� Al ruim een eeuw microbiologisch luchtonderzoek. 
� De jaren 1940 en 1950: systematisch onderzoek naar 

micro – organismen in de lucht. 
� De jaren 1950 en 1960: onderzoek vnl. gericht op 

arbeidsgerelateerde luchtweginfecties. 
� De jaren 1970: Het micro – biologisch luchtonderzoek 

wordt in verband gebracht met het sick building 
syndroom. 

� Anno 2000: microbiologisch luchtonderzoek 
onderdeel van het moderne facilitair management.



Huidige status microbiologisch Huidige status microbiologisch 
luchtonderzoekluchtonderzoek

� Anno 2000 zijn er verschillende bureaus die zich met 
binnenklimaatonderzoek en luchtmetingen bezig 
houden. 

� Verschillende werkwijzen voor de uitvoering van het 
microbiologisch luchtonderzoek. 

� Verschillende richtlijnen voor de beoordeling van de 
meetresultaten. 

� Resultaten van de uitgevoerde onderzoeken hierdoor 
niet onderling vergelijkbaar. 

� De bruikbaarheid van microbiologisch luchtonderzoek 
wordt hierdoor geregeld (door bv. opdrachtgevers) in 
twijfel getrokken.



Ontstaan microbiologisch Ontstaan microbiologisch 
meetprotocol luchtonderzoekmeetprotocol luchtonderzoek

Initiatief opstellen van microbiologisch 
meetprotocol vanuit verschillende partijen: 

� A. NVvA.

� B. Bureaus microbiologisch luchtonderzoek. 



A. A. NVvANVvA

� Workshop Drs. I. Thierauf op het                         
NVvA congres 2006 

� NVvA contactgroep biologische factoren.



B. Bureaus microbiologisch B. Bureaus microbiologisch 
luchtonderzoek.(1)luchtonderzoek.(1)

Anno 2000 sterke toename aantal bureaus.

De bij het meetprotocol betrokken bureaus: 
� Klimacare BV (R. Hennep) 
� Technolab BV (M. van Veen)
� CAG BV (E. Belle)
� Kalsbeek BV (R. d’Onofrio)
� BBA Binnenmilieu (A. Boerstra)
� Immolab BV (P. Blahowethz)

Tijd rijp voor professionalisering...  



B. Bureaus microbiologisch B. Bureaus microbiologisch 
luchtonderzoek.(2)luchtonderzoek.(2)

Oprichting van een branchevereniging 
(opgehangen onder FME / VLA)

Doelstelling samenwerking is ontwikkeling van:
� Uniforme methode microbiologisch 

luchtonderzoek.
� Breed aanvaarde ‘standaard’ richtwaarden.



Toelichting meetprotocolToelichting meetprotocol

Het meetprotocol beschrijft o.a.:
� Doel en toepassingsgebied
� Soort airsampler
� Te gebruiken voedingsbodems
� Monsterpunten & meetmethode per 

monsterpunt
� Transport van monsters
� Wijze van rapportage
� Richtwaarde VLA microbiologisch 

luchtonderzoek



Concept Richtwaarden tabelConcept Richtwaarden tabel



CENTRALE VRAGEN



Is het überhaupt nuttig om microbiologisch 
luchtonderzoek uit te (laten) voeren? 

Zo ja, in welke situaties?



Is landelijke standaardisatie van                  
methodologie microbiologisch luchtonderzoek 

een goed idee?



Komt de in het meetprotocol beschreven 
meetmethode overeen met de door 

arbeidshygiënisten beoogde werkwijze? 

(TOP 3 commentaar van NVvA leden dat per 
email binnen kwam: 

1. Gebruikte apparatuur (efficientie, desinfectie)
2. Meetprocedure (inblaas, lbk, buitenlucht)
3. Richtwaarde



Kunt u zich vinden in de waarden vermeld                      
in de (concept) richtwaarden tabel?



Is de nieuwe meettechniek (presentatie 
Roberto d’Onofrio) toepasbaar in de 

Arbeidshygiënische praktijk?



Welke rol ziet u als arbeidshygiënist voor 
u zelf weg gelegd bij de uitvoering van 

microbiologisch luchtonderzoek? 


