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In deze eerste Nieuwsbrief van 2016, bieden we een terugblik op het Healthy Buildings 2015 congres,  
met dank aan Bouwfysica, dat dit verslag eerder publiceerde. Daarnaast, met dank aan TVVL 
Magazine, twee artikelen die ingaan op het soms op de werkplek hinderlijk waarneembare geluid van 
klimaatinstallaties en wat we daaraan kunnen doen. 
Verder hebben we verheugend nieuws: de redactie NVvA-Nieuwsbrief is weer op volle sterkte.  
De oplettende lezer heeft het al aan het colofon van de vorige Nieuwsbrief kunnen zien.  
Halverwege vorig jaar gaven Wendel Post en Karel Witters aan dat ze het echt welletjes vonden en 
hun redactiewerk zouden gaan staken om zich op andere zaken te kunnen richten. Het einde van de 
Nieuwsbrief leek nabij, maar gelukkig zijn er inmiddels zelfs vijf personen bereid gevonden om toe te 
treden tot de redactie, hetgeen de toekomst van deze Nieuwsbrief een stuk rooskleuriger maakt.  
We zijn zelfs snode plannen aan het smeden om onze lezers ook via digitale kanalen te gaan bestoken. 
Vanaf deze plaats wil ik voor nu in elk geval Wendel en Karel hartelijk bedanken voor hun jarenlange 
inzet en constructieve bijdragen aan de redactie en heet ik de nieuwe redactieleden van harte welkom! 
Taraaa!

Namens de redactie, Jodokus Diemel

Wilt u reageren, mail dan aan: nvva@arbeidshygiene.nl 
of rechtstreeks aan jodokus.diemel@gmail.com

REDACTIONEEL 



4 NVvANieuwsbrief (27) 2016 - 1

‘25 jaar gezond en veilig werken’ 
De symposiumcommissie onder voorzitterschap 
van Koen Verbist, is al weer druk bezig met de 
voorbe reidingen voor het komende symposium.
Tijdens het sym posium zullen er verschillende 
plenaire bij dragen zijn rondom het thema. 
In parallelsessies en workshops wordt er 
uiteenlopend eigen onderzoek gepresenteerd 
waarbij zowel wetenschappelijk onderzoek als 
concrete praktijkervaringen aan de orde komen. 
Uiteraard zal er ook dit jaar weer een ignite 
sessie zijn, waarin enkele sprekers in slechts 5 
minuten anderen enthousiast maken voor het 
vakgebied en hun praktijkervaringen delen. 
Na een jaar afwezigheid hopen we dit jaar 
weer de Bob van Beek-prijs uit te mogen reiken 
aan de student met de beste scriptie van het 
jaar. Ook de Buitenland beurs, bedoeld als 
stimulans om de arbeids hygië nische kennis 
te verspreiden naar het buiten land, zal op de 
feestavond weer worden uitgereikt.
Inmiddels heeft de symposiumcommissie een 
groot aantal abstracts mogen ontvangen en 
is onlangs het programma rondgestuurd naar 
alle leden, uiteraard met een uitnodiging om 
je in te schrijven, bij voorkeur digitaal via onze 

BERICHT VAN HET BESTUUR

website. Het belooft weer een zeer interessant 
symposium te worden! Het bestuur hoopt jullie 
weer in grote getallen te mogen ontmoeten op  
13 en/of 14 april 2016 in Scheveningen. 

Buitenlandbeurs 2016: termijn tot 31 maart
Op het gebied van de arbeidshygiëne is er in de 
wereld nog veel te verbeteren en te bereiken. 
Ook voor 2016 stelt het bestuur weer een 
buitenlandbeurs van € 10.000,= beschikbaar. 
Met de buitenlandbeurs wil de NVvA initiatieven 
van leden steunen die een bij drage leveren 
aan de ontwikkeling van de arbeids hygiëne in 
de rest van de wereld. Langs deze weg nodig 
ik eenieder uit om na te denken over een 
interessant project in het buitenland en om mee 
te dingen naar de NVvA buitenlandbeurs 2016! 
Het zou mooi zijn als er dit jaar weer meerdere 
aanvragen binnenkomen.  
De laatste Buitenlandbeurs (2015) is gewonnen 
door Koen Verbist, Hester Dekker en André 
Winkes, met het project ‘Verbeteren van 
arbeidsomstandigheden in de schoenen- en 
outdoor-fabrieken in Vietnam’.
Heb je een goed idee, of altijd al eens het 
plan gehad om ‘iets in het buitenland’ te 
doen: dit is je kans! Meer informatie over de 
buitenlandbeurs vind je op onze NVvA website 
onder de tab “Buitenlandbeurs”. Daar vind je 
een overzicht van toegekende projecten en 
tevens het reglement en een scoringsformulier 
voor de beoordeling. Maak een korte 
beschrijving van je plan, voeg er een begroting 
bij en stuur dit voor 31 maart 2016 naar het 
secretariaat van de NVvA. De voorstellen 
worden beoordeeld door een kritische maar 
rechtvaardige jury. DE beurs wordt toegekend 
aan het lid of de leden met het beste voorstel. 

We vieren dit jaar een speciaal lustrum, het symposium zal namelijk voor de 25e keer plaatsvinden. 
Dit laten we uiteraard niet onopgemerkt aan ons voorbij gaan en willen we feestelijk met elkaar vieren. 
Daarom is gekozen voor een markante locatie met uitzicht op zee, het Kurhaus in Scheveningen.  
Ik wil je bij deze alvast van harte uitnodigen om op 13 en 14 april 2016 met ons mee te vieren en bij 
het symposium aanwezig te zijn.
Een lustrum is altijd een mooi moment om terug te blikken en om vooruit te kijken. Dit willen we doen 
rondom het brede thema van 25 jaar gezond en veilig werken. In de afgelopen 25 jaar is er veel 
veranderd en veel bereikt binnen ons vakgebied. We mogen echt trots zijn op wat ons vakgebied in 
deze periode heeft bijgedragen aan de gezondheid en veiligheid van werkend Nederland.  
Ook onze zusterverenigingen zijn van harte uitgenodigd om het lustrum met ons mee te vieren.  
Zo kunnen we samen terugblikken en vooruit kijken naar de uitdagingen die het huidige werken met 
zich meebrengen.

25e NVvA Symposium

‘25 jaar gezond en veilig  werken’

13 en 14 april 2016

Kurhaus Hotel Scheveningen
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Het winnende voorstel wordt door mij bekend 
gemaakt op woensdag 13 april 2016 tijdens de 
feestavond van het komende NVvA symposium. 

Brief van SZW over Stoffenmanager
In juli van het afgelopen jaar heeft de NVvA 
bij het Mini sterie van SZW haar zorg geuit 
omtrent de beschik baarheid van de kosteloze 
variant van Stoffen manager. Weliswaar is er 
nog steeds een kosteloze variant beschikbaar, 
maar de bruikbaarheid daarvan blijkt in de 
praktijk inmiddels danig beperkt: slechts een 
beperkt aantal beoordelingen is nog maar 
mogelijk. Veel bedrijven zullen daardoor min of 
meer gedwongen moeten overstappen naar de 
betaalde versie van Stoffenmanager. 
Dat strookt volgens het bestuur niet met 
eer dere toe zeggingen van het Ministerie 
bij het ‘naar de markt brengen’ van deze 
met publieke gelden ontwikkelde tool. 
Het resulteert bovendien in klachten van 
bedrijven bij arbeidshygiënisten die deze 
tool bij deze bedrijven hebben aanbevolen 
en geïmplementeerd. In haar reactie geeft 
SZW aan, niet langer structu reel betrokken 
te willen zijn bij activiteiten als Stoffen-
manager. En vanwege deze beleidskeuze kan 
of wil SZW niet bij Cosanta BV bedingen dat 
de gebruikers van Stoffenmanager alsnog 
kosteloos gebruik mogen maken van deze tool. 
Ook niet als het gebruik wordt gemaximeerd 
tot het aantal stoffen dat zij in het systeem 
hadden opgenomen voordat het kosteloze 
gebruik werd beperkt. Het bestuur betreurt 
dit standpunt. Onze brief hierover aan I-SZW 
en hun reactie vind je op de NVvA-website in 
het ‘Nieuwsoverzicht’, te bereiken via de tab 
‘Nieuws’ bovenaan onze homepage. 

Contact?
Heb je zelf ideeën of suggesties om de NVvA 
en  daarmee de arbeidshygiëne in Nederland 
en daar buiten nog verder te ontwikkelen en te 
bevorderen? Dan nodig ik je nadrukkelijk uit om 
die met ons te delen. Je kunt ons tegenkomen 
op NVvA-bijeen komsten en uiteraard op 
het komen de sym posium. Een onderwerp 
inbrengen en toelichten tijdens één van de 
bestuurs vergaderingen, bijvoor beeld op 2 maart 
of 7 juni is ook mogelijk. Een e-mail bericht 
sturen naar: nvva@arbeidshygiene.nl kan 
natuurlijk ook.

Namens het bestuur van de NVvA,
Joost van Rooij, voorzitter

NORMVERVAGING?

Het is treurig, net als vorige keer moet ik het hier 
gaan hebben over de minister van Infrastructuur en 
Milieu, toen abusievelijk IL&T genoemd.  
Ach, toeteretoe … Ze bemoeit zich immers wel 
degelijk met leefomgeving en transport, en hoe! 
Echt een minister met hart voor de hardrijdende 
Nederlander! In februari 2016 is een maximum 
snelheid van 130 km/u ingesteld op nog eens 19 
snelweg-trajecten. Dit ondanks grote kans, volgens 
TNO en RIVM, dat de Europese norm voor 
luchtkwaliteit langs de snelwegen daardoor niet zal 
worden gehaald. Maar als het aan deze minister ligt, 
gaat ze door totdat minstens 77% van de snelwegen 
onder het 130-regime valt. Bureau Tauw heeft 
namelijk voor haar berekend dat aan die norm  
nog net wel zal worden voldaan.  
Nou Tauw, denk ik dan, wat zou dat? 
Een beetje arbeidshygiënist weet immers, dat de 
uitkomst van een schattingsmodel mede bepaald 
wordt door de ingevoerde gegevens. En die kun 
je aanpassen, zeker bij voorspellingen. Het meest 
storende is niet eens het manipuleren van de 
voorspelde luchtkwaliteit, maar het feit dat de 
minister het kennelijk goed beleid vindt, om de 
snelheden zo op te voeren, dat de NO2-norm nog 
wordt ‘opgevuld’. Eenzelfde argumentatie voerde zij 
bij het verdedigen van de afschaffing van de 80 km-
zones bij Amsterdam en Rotterdam. 
Maar in milieunormen is, net als in veel arbo-
normen, de technische haalbaarheid ervan 
meegewogen. Ook stoffengrenswaarden voor de 
werkplek liggen echter onder vuur. Vorig jaar nog 
(zie: arbeidsveiligheid.net) kraakte de directeur van 
PHOV het meten of schatten van blootstelling af. 
Want er deugde niet veel van onze grenswaarden. 
De vraag rijst dan: “Wat bezielt die man? Vooral 
omdat hij adviseert er wel mee door te gaan. Sinds 
2007 dienen bedrijven, in plaats van de overheid, de 
grenswaarden voor blootstelling op te stellen. 
Wat kunnen we daarvan verwachten? Kijk naar de 
nieuwe EU-norm voor testen van dieselmotoren. 
Nu er in de praktijk op de weg getest moet worden, 
heeft de autolobby bereikt, dat de emissienorm 
voorlopig met 100% overschreden mag worden! 
Maar als door nieuwe technologie de luchtkwaliteit 
in de praktijk verbetert, doordat emissie en 
immissie dalen tot onder de normgrenzen, dan 
zou dat toch een signaal moeten zijn om de norm 
verder te verlagen, niet om de bronsterkte op te 
voeren, laat staan de grenswaarde te verhogen! 
Kort en kwaad: met deze minister voor I&M als 
verantwoordelijke voor onze leefomgeving, zijn 
grenswaarden voor de arbeidsomgeving geheel 
overbodig! Dood gaan we toch, althans volgens … 

 Ir. O.J. de Zemel
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STAND VAN ZAKEN 
CERTIFICERING KERNDESKUNDIGEN
Ton Taselaar, Stichting BCD

Stichting BCD heeft de kerndeskundigen in 2014 op de hoogte gebracht over het nieuwe 
certificeringsschema dat geïntroduceerd zou worden. Daarvoor hebben wij toen een aantal informatie-
avonden georganiseerd. Dat hebben wij op dat moment gedaan, omdat wij ervan overtuigd waren 
dat het nieuwe schema binnen afzienbare tijd in werking zou kunnen treden. Zoals de betrokkenen 
inmiddels ervaren hebben is dat allemaal anders gelopen. Bij deze een update.

Waarom een nieuw schema?
Door meerdere partijen, waaronder de Raad 
van Accreditatie, is geconstateerd dat het 
huidige schema niet aan alle eisen voldoet 
waar een certificerings schema aan zou moeten 
voldoen.  
We kunnen wel verder met dit schema, maar 
vooral omdat het ministerie van SZW ons daar 
de ruimte voor geeft. Het ministerie heeft wel 
aangedrongen op het maken van een nieuw 
schema. De insteek is daarbij dat het nieuwe 
schema geheel moet voldoen aan de norm voor 
persoonscertificatie: ISO 17024.

Waarom duurt de vernieuwing zo lang?
Dat nieuwe schema hebben wij medio 2014 
aangeleverd aan het ministerie. Door een zeer 
ernstige onderbezetting bij het ministerie, in 
combinatie met een onverwachte hoeveelheid 
werk met betrekking tot het certificeren van 
asbest werkzaamheden, heeft het beoordelen 
van dat schema circa een jaar stil gelegen. 
Er is inmiddels nieuwe capaciteit binnen het 
ministerie.
Het door ons ingediende schema is inmiddels 
ter beoordeling voorgelegd aan de Raad van 
Accre ditatie. Uit deze toetsing is naar voren 
gekomen dat met name de breedte en de 
diepgang van de opleidingen tot arbeid- en 
organisatiedeskundigen, arbeidshygiënisten en 
veiligheidskundigen, onvol doende meetbaar 
omschreven zijn. Populair vertaald: de hoogte 
en de breedte van de lat waar je overheen moet 
kunnen om een certificaat te behalen, is niet 
precies genoeg gedefinieerd.
Stichting BCD wordt nu door een extern 
deskun dige ondersteund om dit goed te 
definiëren. Daarvoor hebben wij ook de inbreng 
van de beroepsverenigingen nodig. Pas zodra 
voor alle opleidingen ‘de hoogte en de breedte 
van de lat gedefinieerd is’ in termen waar de 
Raad van Accreditatie mee uit de voeten kan, 
dan kan het nieuwe schema van kracht worden.

Hoogte en breedte van de lat 
Vanzelfsprekend is het meer dan teleurstellend 
dat het nieuwe schema nog steeds niet van 
kracht is. Het voordeel van de situatie die 
nu bestaat, is dat de beroepsverenigingen, 
via Stichting BCD, zelf mogen definiëren wat 
een universitair of HBO opgeleide arbeid- en 
organisatie deskundige, arbeidshygiënist en/of 
veiligheidskundige moet kennen en kunnen. 
In het verlengde hiervan wordt ook helder wat 
de opleidingen voor deze deskundigen zouden 
moeten aanbieden voor professionals die 
gecertificeerd willen kunnen worden. 
Opleidingen die voldoen aan de criteria zoals 
die, op advies van de beroepsverenigingen 
BA&O, NVvA en NVVK, door Stichting BCD 
zijn gedefinieerd, kunnen zich hiervoor laten 
certificeren. Zij sluiten daarvoor een contract af 
met een Certificerende Instelling (CI) en met 
Stichting BCD. 
Indien een opleiding over een dergelijk 
certificaat beschikt, dan hoeft de persoon die 
zich wil laten certificeren geen kennisexamen 
meer af te leggen tijdens het examen voor 
persoonscertificering. Hij/zij krijgt daarvoor dan 
een vrijstelling. Als een persoon een opleiding 
gevolgd heeft die niet over een dergelijk 
certificaat beschikt, dan zal die persoon tijdens 
het examen dat hij/zij aflegt voor het behalen 
van het certificaat ook een kennisexamen 
moeten afleggen.
Zoals het er nu uitziet zullen opleidingen die 
in het verleden ‘toegelaten opleidingen’ waren, 
beschouwd worden als opleidingen die voor 
die periode uit het verleden beschikken over 
een certificaat. Vanaf het moment dat de eisen 
aan het certificaat bekend zijn, zullen ook die 
opleidingen daaraan moeten gaan voldoen. 

Wat houdt het certificeringsexamen in?
Het examen dat iemand aflegt om het (her)
certificaat te kunnen halen bestaat uit de 
volgende elementen:
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Kennis:
•  Opleiding: 
 •  Wie een gecertificeerde opleiding heeft 

gevolgd, krijgt een vrijstelling voor het 
kennisexamen. Anders zul je ook een 
kennisexamen moeten afleggen.

 •  De kerndeskundige moet kunnen 
aantonen dat die minimaal beschikt 
over HBO werk- en denkniveau. Dat 
kan door een HBO- of universitair 
diploma te overleggen, of dit kan 
blijken uit een assessment. Door de 
beroepsverenigingen kan hier een 
extra eis aan worden toegevoegd, 
zoals bijvoorbeeld minimaal een 
natuurwetenschappelijke HBO-
opleiding. 

• Bij- en nascholing: 
 •  De kandidaat moet hiervoor voldoende 

punten halen (vergelijkbaar met nu).

Kennis / vaardigheden:
• Intercollegiale toetsing
 •  De kandidaat moet aan voldoende ICT-

bijeenkomsten deelnemen 
 •  Het ICT verslag moet voldoen aan een 

aantal criteria. Deze moeten nog nader 
worden ingevuld. Ook hierbij geldt dat 
gekeken wordt naar de toetsbaarheid.

• Werkportefeuille
 •  De kandidaat moet voldoen aan de 

urennorm en
 •  Het werk dat je opvoert moet op 

voldoende niveau zijn. Welk werk 
voldoende niveau heeft, dat definiëren 
we met ‘de hoogte en de breedte van 
de lat’. 

Punten voor bij- en nascholing
Met Hobeon SKO is afgesproken dat vanaf 
heden de bij- en nascholingspunten niet meer 
afgegeven worden door Hobeon SKO, maar 
door Stichting BCD. De reden hiervoor is, dat 
Hobeon SKO deze rol niet meer kan vervullen 
omdat er ook een andere Certificerende 
Instelling is: DNV GL. Verschillende CI’s zouden 
in het toekennen van punten verschillen-
de criteria kunnen hanteren, vandaar dat dit 
voortaan door Stichting BCD gedaan moet 
worden. De reeds ver kregen punten van 
Hobeon SKO blijven vanzelf sprekend van kracht 
gedurende de tijd waar voor Hobeon SKO deze 
punten geldig heeft verklaard.

Voordelen van het nieuwe schema 
Het Ministerie van SZW geeft de beroepsvereni-
gingen, via Stichting BCD, de ruimte om de 

hoogte en de breedte van de lat voor de 
opleidingen te gaan definiëren. De gewenste 
breedte en het niveau van de opleiding 
wordt daarmee niet langer door opleiders 
bepaald, maar is voortaan het domein van 
de beroepsverenigingen. Die krijgen op deze 
manier meer invloed op de professionaliteit in 
de praktijk.

Een andere grote stap vooruit is dat professio-
nals met elkaar ICT bijeenkomsten houden. 
De kwaliteit van het werk dat je nu levert is 
vanzelfsprekend niet alleen afhankelijk van de 
opleiding die je ooit gevolgd hebt, maar ook of 
je voortdurend blijft werken volgens de stand 
van de wetenschap en de techniek. Alleen van 
de professional die zich blijft bij- en nascholen 
en die deelneemt aan ICT, mag iedereen 
verwachten dat hij/zij diensten van topkwaliteit 
aflevert. Het certificaat is heet bewijs, dat de 
examinator ervan overtuigd is, dat de betrokken 
deskundige op een kwalitatief hoog niveau zijn/
haar werkzaamheden als professional verricht.

Wanneer verwachten wij dat het nieuwe 
schema operationeel is?
Het nieuwe schema is zeker niet eerder dan 
1 juli 2016 operationeel, maar het is ook 
denkbaar dat we dit niet op tijd gaan halen.  
Het tijdpad ziet er (grofweg) als volgt uit: 

•  Aanleveren van vaardigheden van 
kerndeskundigen door Stichting BCD aan de 
beroepsverenigingen (15-2-2016);

•  Beoordeling van de vastgelegde 
vaardigheden door de verenigingen 

 (voor 1 maart);
•  Aanleveren van kennisgebieden door de 

verenigingen aan Stichting BCD (voor 1 april);
•  Voorleggen van het nieuwe schema aan SZW 

(voor 1 mei);
•  Na goedkeuring door SZW, legt SZW het 

schema voor ter beoordeling aan de RvA 
(voor 1 juli 2016);

•  Na goedkeuring door de RvA: toetsing door 
Inspectie SZW (?);

•  Publicatie in de Staatscourant (?).

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat 
het nieuwe certificeringschema hoe dan ook 
uiterlijk 1 januari 2017 operationeel is.

Namens Stichting BCD, 
Ton Taselaar, voorzitter

Vragen of opmerkingen?
Mail ons op: webmaster@stichtingbcd.nl
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HEALTHY BUILDINGS EUROPE 2015*
Stanley Kurvers, Joe Leijten, Arjen Raue, Ineke Thierauf

Van 18 tot en met 20 mei 2015 werd, onder auspiciën van de ISIAQ (International Society for Indoor 
Air Quality and Climate) op de TU Eindhoven het internationale Healthy Buildings congres gehouden. 
Healthy Buildings werd voor het eerst in 1988 in Stockholm georganiseerd en vervolgens vond het 
congres periodiek plaats in verschillende landen in de wereld. Dit was het eerste jaar waarin Healthy 
Buildings regionaal werd georganiseerd met een versie in Europa en een in de Verenigde Staten, in 
juli. Het Europese congres werd georganiseerd door de ISIAQ.NL, de Nederlandse afdeling van de 
ISIAQ, en de Unit Building Physics and Services van de faculteit Bouwkunde van de TU Eindhoven. 
Een internationaal gezelschap van circa 400 wetenschappers en professionals op het gebied van 
onder meer luchtkwaliteit, gezondheid, thermisch comfort, licht en akoestiek bezochten het congres. 
Er waren ruim 100 Nederlandse deelnemers, terwijl de overige deelnemers afkomstig waren uit 34 
landen, de grootste delegaties kwamen uit Japan (42 deelnemers), Denemarken (34), Finland (24), 
Duitsland (24), Groot Brittannië (24) en Frankrijk (23). Dit verslag is gebaseerd op de lezingen en 
workshops die door de auteurs zijn bezocht en is slechts een kleine greep uit de 270 presentaties 
die tijdens het congres zijn gegeven. Het geeft een (selectief en subjectief) beeld van de vele onder-
werpen die aan bod zijn gekomen tijdens het veelzijdige congres. Een greep uit de onderwerpen 
die werden gepresenteerd in lezingen en bediscussieerd in workshops: beleving van gezondheid en 
comfort van kantoren, scholen en woningen, emissies uit bouw- en inrichtingsmaterialen, fysiologie en 
gezondheid, productiviteit en leerprestatie in relatie tot het binnenmilieu. 

Comfort en bio-ritme
In de workshop “Supporting Biorhythm with 
the Circadian House concept” gaven Koen 
Steemers, Myriam Aries en Fergus Nicol hun 
visie op de invloed van licht, buitenklimaat 
en natuur op het bioritme en de gezondheid 
en welzijn van mensen in woningen. Aries 
ging in op het belang om ruimtes en vensters 
zodanig te oriënteren, dat het licht onze interne 
biologische klok kan beïnvloeden om op de 
juiste momenten de gewenste activiteiten 
optimaal te kunnen verrichten. Als de mens de 

invloed van de natuurlijke ritmes van het licht 
onvoldoende ontvangt, raakt onze biologische 
klok verstoord en dit kan leiden tot ’s nachts 
slecht slapen en onvoldoende energie overdag. 
In de lezing “Temperatures in Homes” ging 
Fergus Nicol in op comforttemperaturen in 
woningen. Tot nu toe heeft het overgrote deel 
van laboratorium- en veldonderzoek zich gericht 
op comforttemperaturen in kantoren. Ook de 
normen en richtlijnen, zoals NEN-EN-15251 en 
ISSO-74, gelden strikt genomen voor kantoren, 
hoewel deze normen wel voor woningen 
worden gebruikt bij gebrek aan specifieke data 
voor woningen. Reden voor het gebrek aan 
gegevens over woontemperaturen is dat het 
veel moeilijker is uitgebreide en betrouwbare 
metingen in woningen te doen. 
De situatie in woningen is echter anders dan 
in kantoren, omdat mensen in woningen 
minder beperkingen hebben wat betreft 
kleding, andere verwachtingen hebben, meer 
uiteenlopende activi teiten verrichten en ook zelf 
de energierekening moeten betalen. Daarom 
is de verwachting dat de geaccepteerde 
temperatuurbandbreedte voor woningen zal 
afwijken van die voor kantoren.  
Maar in welke mate was onduidelijk.
Door Nicol en collega’s zijn voor het eerst 
drie grote databases verzameld en geschikt 
gemaakt om met elkaar te vergelijken.  
Het betreft een eerste aanzet met metingen 
uit het Verenigd Koninkrijk, Japan en Saoedi-
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Figuur 1:  Vergelijking van de temperaturen in Groot-
Brittannië en Japan (Nicol)

Arabië. Figuur 1 toont de door gebruikers 
geaccepteerde temperaturen voor de Britse en 
Japanse woningen. 

Wat onmiddellijk opvalt is dat de bandbreedte 
van de optredende temperaturen in woningen 
groter is dan in kantoren, met name aan 
de onderkant van de bandbreedte en bij 
lagere buitentemperaturen. De hellingshoek 
van de bandbreedte, dus de relatie tussen 
de geaccepteerde binnentemperatuur en 
de buitentemperatuur, lijkt in woningen 
vergelijkbaar met die in kantoren.

Figuur 2:  Temperatuurprofielen in woningen in de 
winter in Groot-Brittannië (Nicol)

In de Britse data konden vier dagelijkse 
temperatuur profielen worden onderscheiden, 
die afhankelijk waren van het type woning 
en installatie (figuur 2). Het is te vroeg om 
conclusies aan deze data te verbinden, 
maar het geeft wel een richting aan waar in 
toekomstige richtlijnen voor woningen kunnen 
gaan afwijken van de huidige richtlijnen.

Psycholologische invloeden 
Celine Roda ging in haar lezing 
“Psychosocial work environment and 
building related symptoms” in op de relatie 

tussen de psychosociale werkomgeving en 
gebouwgerelateerde symptomen (BRS).  
Op basis van de data van het OFFICAIR-
onderzoek in kantoren, uitgevoerd in 8 
Europese landen, waarin gebouwkenmerken 
zijn verzameld en vragenlijsten zijn afgenomen 
bij 7441 werknemers, zijn statistische 
heranalyses uitgevoerd. De BRS zijn 
ingedeeld in groepen en de prevalentie was 
als volgt: 44% oogirritaties (verschillende 
vormen), 36,5% bovenste luchtwegen 
(bijvoorbeeld droge, geïrri teerde keel, 
hoesten, verstopte neus), 36,2% algemene 
symp tomen (o.a. hoofdpijn, vermoeidheid), 
14,5% huidsymptomen (bijvoorbeeld droge 
of rode huid). De psychosociale omgeving 
werd gekarakteriseerd met het “inspannings-
belonings-onbalansmodel”. Kantoorwerkers met 
“hoge inspanning-lage beloning” hadden een 
groter risico op oogirritaties, symptomen van de 
bovenste luchtwegen, algemene symptomen en 
huidsymptomen. Dit geeft richting voor verder 
onderzoek, waarbij het uiteindelijke doel is om 
de werkomgeving en bepaalde mens-profielen 
beter op elkaar te kunnen afstemmen. 

In een paper van Maren Hawighorst et al. “The 
psychology of Thermal Comfort: Analyses 
of self-efficacy and Climate Preferences on 
subjective assesments and physiological 
reactions” werden de fysiologische, gedrags-
matige en psychologische invloeden van 
het adaptieve thermisch comfortmodel 
beschreven. Het aanpassen van de lichamelijke 
warmtebalans door kleding uit of aan te 
trekken, ramen te openen of ventilatoren te 
gebruiken, wordt tot gedragsmatige processen 
gerekend. Uit ander onderzoek blijkt dat het 
hebben van mogelijkheden tot beïnvloeding 
een basisbehoefte van mensen is en de 
afwezigheid hiervan kan tot stress leiden. 
Fysiologische aanpassing bestaat bijvoorbeeld 
uit het verlagen van het metabolisme en het 
vergroten van de zweetafscheiding in warme 
omstandigheden. Wat de psychologische 
beïnvloeding inhoudt, bleef tot op heden nog 
enigszins vaag. Het begrip “self-efficacy” 
(zelfeffectiviteit ) beschrijft iemands vertrouwen 
in de eigen bekwaamheid om met succes 
invloed uit te oefenen op zijn of haar omgeving.  
Dit is het eerste onderzoek dat naar de 
thermische aspect van self-efficacy kijkt. 
Om dit verder te onder zoeken is in drie 
kantoorgebouwen (2 natuurlijk geventileerd 
en 1 airconditioned) in Stuttgart onder zoek 
uitgevoerd. In de zomerperiode zijn metingen 
uitgevoerd en zijn vragenlijsten afgenomen.  
Enkele resultaten: Figuur 3 laat zien dat bij 
dezelfde buiten temperaturen de binnen-
temperaturen aan zienlijk kunnen verschillen. 
Maar de temperaturen zelf zeggen niet 
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Figuur 3:  De relatie tussen de buiten- en binnen-
temperatuur voor de 3 gebouwen ten tijde 
van het onderzoek

Figuur 4:  De thermische sensatie stemmen in  
relatie tot de binnentemperaturen in de  
3 gebouwen

alles over hoe warm mensen het hebben. In 
figuur 4 valt het op dat mensen zich in het 
airconditioned gebouw warmer voelen bij lagere 
temperaturen.

Figuur 5 tenslotte, laat de correlatie zien 
tussen de thermische acceptatie, de ervaren 
beïnvloeding en de thermisch specifieke 
self-efficacy. Hoe groter de werkelijk ervaren 
beïnvloeding en self-efficacy, hoe groter de 
thermische acceptatie. Als mensen een lage 
self-efficacy ervaren voelen ze zich warmer en 
minder comfortabel bij dezelfde temperatuur.

Uit Japan kwam een aardige illustratie van 
psychologische adaptatie en het verband 
tussen cultuur en thermisch comfort in de 
presentatie van Sayana Tsushima, getiteld 
“Workers’ sensation, comfort for indoor 
environments in offices prior and subsequent 
to the earthquake - through the experience 
of the great east Japan earthquake in 2011”. 
Om CO2-uitstoot te reduceren heeft het 
Japanse milieu ministerie in 2005 de campagne 

Figuur 5:  Hoge en lage thermo-specifieke self-
efficacy in relatie tot de thermische sensatie 
en thermische acceptatie

COOL-BIZ ingevoerd, waarbij ambtenaren 
werd verboden om nog in pak op kantoor te 
komen en tegelijkertijd de binnentemperatuur 
’s zomers een paar graden werd verhoogd. 
Tegen alle formele gebruiken in zaten ineens 
alle ambtenaren in hemds mouwen aan de 
vergadertafel. COOL BIZ werd een groot succes 
en ook in het bedrijfsleven ging men vrij willig 
over op deze combinatie van kleding voorschrift 
en temperatuurverhoging. Bij de aard beving 
van 2011 werd de kerncentrale van Fukushima 
verwoest waardoor een groot energietekort in 
Tokyo ontstond. Verdere energie besparing werd 
een directe noodzaak en SUPER COOL-BIZ 
werd ingevoerd, waarbij zelfs korte mouwen en 
korte broeken de norm werden. 

Tegen deze achtergrond deed Sayana 
Tsushima een onder zoek naar thermische 
beleving, luchtkwaliteit en visueel comfort in 
kantoorgebouwen voor en na de aardbeving.  
Zij verzamelde de data van 58 veldonderzoeken 
die tussen 2003 en 2013 zijn uitgevoerd in 
21 gebouwen, inclusief meetgegevens en 
enquêteresultaten. 

Vrij vertaald wordt uit de gegevens afgeleid 
dat na de aardbeving het verband tussen 
de ruimtetemperatuur (SET*) en ‘thermal 
sensation’ minder sterk was geworden. Met 
andere woorden: na de beving hadden de 
gebouwgebruikers het ’s zomers bij dezelfde 
temperatuur minder warm en mocht het warmer 
worden voor dezelfde thermische beleving 
(linker grafiek figuur 6). De comfortbandbreedte 
voor de aardbeving was 25,3 – 26,1°C, in 
het aardbevingsjaar was dat 23,0 – 26,6°C 
en in de jaren na de beving 20,8 – 27,4°C. 
Tegelijkertijd was de ‘thermal satisfaction’ bij 
alle temperaturen iets beter geworden dan voor 
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de beving (rechter grafiek figuur 6). Tsushima 
wijt deze veranderingen aan een veranderde 
emotionele instelling na de aardbeving. 
Voor visueel comfort was dit effect minder sterk 
en had het vooral een tijdelijk effect, vlak na 
de aardbeving, met name op de beleving van 
de verlaagde verlichtingssterkte (gemiddeld 
van 750 lux naar 400 lux). Er werd geen relatie 
gevonden tussen CO2-concentratie en beleving, 
zodat ook geen psychologisch effect van de 
aardbeving kon worden geconstateerd op de 
ervaren luchtkwaliteit. 
In een tweede presentatie liet Tsushima zien 
dat na de aardbeving de zelf-gerapporteerde 
productiviteit van de medewerkers in zeven 
kantoorgebouwen niet was veranderd ten 
opzichte van de situatie voor de beving, afge-
zien van een dip van -6,6% in het jaar van de 
beving zelf. 

Persoonlijke beïnvloeding 
Ook in andere presentaties was aandacht voor 
-deels- psychologische effecten, waarbij de 
mate waarin de gebruiker zelf zijn omgeving 
kan beïnvloeden een belangrijke rol speelt. 
Net als Maren Hawighorst vindt Atze Boerstra 
in zijn veldonderzoek “Perceived control 
over indoor climate and its impact on Dutch 
office workers” positieve effecten wanneer de 
gebruiker de beleving heeft dat hij de stimuli uit 
zijn omgeving kan beïnvloeden. Bij een hogere 
mate van perceived control neemt de Personal  
Symptom Index af en neemt tegelijkertijd de 
Personal Productivity Index toe. 
In zijn keynote speech “Deconstructing 
building performance: with emphasis on needs, 
perceived health and productivity” stelde  
Adrian Leaman een heuristisch model voor om 
te beschrijven op welke manier gebouwen de 
gebruikersbehoeften faciliteren, waarbij niet 
alleen wordt uitgegaan van dataverzameling, 
maar ook van intuïtie en professionele 

Figuur 6:  SET* and thermal environment psychological factor

interpretatie op basis van ervaring. Leaman 
werkt al jaren aan een database van inmiddels 
ruim 1000 gebouwen waarvan onder andere de 
gebouwkenmerken en de gebruikerservaringen 
systematisch in kaart zijn gebracht. Uit deze 
Building Use Studies blijkt o.a. dat ‘well-
resourced’ en ‘shallow plan’ gebouwen beter 
presteren dan ‘under-resourced’ en ‘deep plan’ 
gebouwen. Met ‘well resourced’  wordt een 
hoog voorzieningenniveau bedoeld en een 
hoge mate van bruikbaarheid. Ook een lage 
bezettingsgraad is een positieve factor, evenals 
de manier waarop naar de gebruiker wordt 
gecommuniceerd over hoe het gebouw gebruikt 
zou moeten worden; een voorbeeld hiervan zijn 
begrijpelijke thermostaatknoppen. 
Marcel Schweiker liet in “On the effect of 
the number of persons in one office room 
on occupants physiological and subjective 
responses under summer conditions” 
aan de hand van experimenten in één-, 
twee- en vier persoons kantoorruimten met 
gecontroleerde omstandigheden zien dat 
‘perceived control’ duidelijk lager is in de 
vierpersoons werkruimten, dat bij een hogere 
bezettingsgraad de omgeving als warmer wordt 
ervaren en dat de neutrale temperatuur lager is. 
Ook vond hij een lichte toename van stress bij 
een hogere bezetting. 

Thermofysiologie en gezondheid
In de keynote “To comfort or not to comfort” 
gaf Wouter van Marken Lichtenbelt een breed 
overzicht van de fysiologische aspecten van 
thermisch comfort. De spreker ging in op het 
verband tussen thermisch comfort en gezond-
heid en in het bijzonder op de relatie tussen 
bruin en wit lichaamsvet en (dis)comfort. 
Binnen de thermisch neutrale zone (TNZ) 
voelen mensen zich meestal comfortabel. 
Als iemand het koud krijgt, kan zijn of haar 
energiegebruik verhoogd worden door te rillen, 
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met als effect dat je het wat warmer krijgt. 
Maar het blijkt nu dat wanneer het een beetje 
koud wordt het lichaam ook warmte produceert 
zonder te rillen. In figuur 7 is te zien dat er eerst 
extra warmteproductie optreedt zonder rillen en 
pas na enige tijd gaan de proefpersonen rillen. 

De warmteproductie zonder te rillen varieert van 
persoon tot persoon en bedraagt tot ruim 30 % 
extra warmteproductie ten opzichte van thermo-
neutraal. Het weefsel dat verantwoordelijk is 
voor de warmteproductie in de kou is bruin  
vet, dat mogelijk nog andere gunstige effecten 
op de gezondheid heeft. Een teveel aan wit vet 
is ongezond.

Het blijkt dat door regelmatige blootstelling aan 
kou, bruin vet kan worden aangemaakt (figuur 
8) en verder bleek dat de proefpersonen ook 
begonnen te wennen aan de kou. Wat eerst als 
oncomfortabel werd ervaren, was na een aantal 
dagen acceptabel. Het comfortgebied is dus 
breder geworden (figuur 9).  
Het produceren van extra warmte zonder te 
rillen blijkt dus redelijk comfortabel te zijn. 

Figuur 7: Warmteproductie doorblootstelling aan milde (niet-rillende) koude.

Verder zijn er onderzoeksresultaten die erop 
wijzen dat koude acclimatisatie leidt tot een 
grotere insulinegevoeligheid bij type 2 diabetes.

Ook deze onderzoeksresultaten geven, 
naast ander onderzoek, aanleiding om de 
normen en richtlijnen voor het thermisch 
binnenklimaat in de toekomst te herzien, door 
bijvoorbeeld individuele verschillen meer 
daarbij te betrekken, door een meer dynamisch 
binnenklimaat te realiseren en door te streven 
naar een acceptabel en gezond comfort in 
plaats van naar een maximaal comfort. 

Binnenmilieu en productiviteit
In de workshop “IEQ and productivity, an Action 
Plan for Progress and Influence” werd ingegaan 
op een voorlopig rapport van de World Green 
Building Council (WGBC) met als titel “Health, 
Wellbeing and Productivity in Offices - The next 
chapter for green building”. Het doel van deze 
publicatie is tweeledig:
•  Op basis van een review van 

relevante wetenschappelijke literatuur 
beargumenteren dat groen (in de zin 

Figuur 8:  Bruin vet activiteit bij milde koude en 
thermisch neutraal

Figuur 9:  Vergroting van de comfortzone door koude-
acclimatisatie
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van duurzaam) bouwen, bouwen voor 
gezondheid en welzijn van werknemers 
en bouwen voor hoge productiviteit van 
werknemers goed verenigbaar zijn, als de 
juiste ontwerpkeuzen gemaakt worden.

•  Aan leidinggevenden, HR-managers en FM-
managers van organisaties een instrument 
bieden om de situatie in hun eigen 
huisvestingen te evalueren en te verbeteren.

Doel van de workshop was om na te gaan in 
hoeverre er onder professionals die zich met 
het binnenmilieu bezighouden, draagvlak is 
voor de in het rapport voorgestelde benadering 
en of er suggesties zijn voor verbeteringen. 
Een van de hoofddoelen van het rapport 
is de boodschap toegankelijk en wervend 
te maken voor managers van organisaties 
en investeerders in vastgoed. De stijl en de 
layout zijn duidelijk gericht op deze groepen. 
Daarnaast is het zo geschreven dat ook een 
wetenschappelijk publiek wordt aangesproken.

Het rapport begint met de, voor insiders inmid-
dels bekende, vaststelling dat 90% van de 
kosten van een organisatie naar werknemers 
gaat, 9% naar huisvesting en 1% naar energie. 
De implicatie daarvan is, dat maatregelen die 
de productiviteit verhogen in veel gevallen 
kostenefficiënt zullen zijn. Vervolgens wordt 
een overzicht gegeven van wetenschappelijke 
kennis op het gebied van de relatie tussen 
werkomgeving en productiviteit. Onder produc-
tiviteit wordt niet alleen verstaan de productie 
van de werknemer wanneer die op de werkplek 
aan het werk is, maar ook ziekteverzuim, 
“presenteeism” (aanwezig zijn op de werkplek 
zonder productief te zijn), personeelsverloop, 
medische kosten en de opbrengst van organi-
saties. Onder de werkomgeving wordt in 
dit rapport niet alleen verstaan de bekende 
aspecten luchtkwaliteit, thermisch comfort, 
licht, geluid en layout, maar ook “look and 
feel”, het bevorderen van lichamelijke activiteit, 
voorzieningen in of bij het gebouw (bijvoorbeeld 
kinderopvang), locatie en “biophilia” (de invloed 
van verschillende soorten natuur en groen op 
het welzijn). 

Op basis van het overzicht van de wetenschap-
pelijke literatuur wordt geconcludeerd dat 
verbe tering van de werk omgeving leidt tot 
meer gezond heid en tevredenheid bij de 
werk nemers en tot hogere productiviteit. 
Deze conclusie is in lijn met die van andere 
literatuuroverzichten op dit gebied. Vervolgens 
wordt beargumenteerd dat bij de juiste ontwerp-
keuzen er een win-win-situatie bereikt kan 
worden, waarbij zowel duurzaam gebouwd 
wordt als ook de productiviteit van de werk-
nemers wordt verhoogd. Als voorbeelden 

worden genoemd: het beperken van bronnen 
van luchtverontreiniging in het gebouw, adaptief 
thermisch comfort en natuurlijke ventilatie of 
mixed-mode-gebouwen in plaats van volledige 
airconditioning. (Mixed-mode-gebouwen worden 
een deel van de tijd natuurlijk geventileerd en 
een deel van de tijd mechanisch en hebben 
eventueel een beperkte vorm van koeling.) Naar 
het oordeel van de auteurs geeft het rapport 
wel enige steun aan het idee van een win-win-
situatie, maar zijn er nog veel witte vlekken.

Deel 2 van het rapport biedt een handleiding 
voor organisaties om voor hun eigen gebouwen 
vast te stellen, in hoeverre de werkomgeving 
bijdraagt of juist afbreuk doet aan de produc-
tiviteit van de werknemers in brede zin. 
Blijkbaar wordt er niet voor gekozen om dit per 
gebouw af te leiden uit de in het eerste deel 
vastgestelde verbanden, waarschijnlijk omdat 
deze verbanden niet als voldoende zeker 
worden beschouwd. Er worden variabelen 
geselecteerd die volgens het rapport zowel 
relevant zijn voor de organisatie als makkelijk te 
meten zijn: 

• ziekteverzuim
• personeelsverloop
• opbrengst uitgesplitst naar afdelingen
• medische kosten
• medische klachten
•  lichamelijke klachten samenhangend met de 

werkomgeving (hoofdpijn, oogklachten etc.)
•  waargenomen kwaliteit van de 

werkomgeving (bijvoorbeeld luchtkwaliteit en 
thermisch comfort, maar ook kwaliteit van 
voorzieningen)

• fysische metingen van het binnenmilieu

Van ziekteverzuim en personeelsverloop wordt 
vrij nauwkeurig aangegeven hoe dit berekend 
moet worden. Bij het meten van opbrengst, 
medische kosten en medische klachten is de 
instructie minder eenduidig. Bij alle vijf van 
deze variabelen wordt aan het einde van de 
instructie aangeven dat wanneer er verschillen 
zijn tussen gebouwen of locaties, onderzocht 
kan worden of deze een fysische oorzaak 
hebben. Dit lijkt ons een problematisch deel van 
het rapport, omdat voor dergelijke metingen 
en analyses specialistische kennis betreffende 
het binnenmilieu en werknemersrespons 
noodzakelijk is, kennis die echter in de meeste 
organisaties niet aanwezig is.

Voor het vaststellen van lichamelijke klachten, 
samenhangend met de werkomgeving en 
de waargenomen kwaliteit van de werkom-
geving, geeft het rapport twee opties. 
De eerste is dat een aantal reeds op de 
markt beschikbare vragenlijsten en andere 
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onderzoeksinstrumenten genoemd worden, 
waaruit de organisatie zelf kan kiezen.  
De tweede optie is dat het rapport een lijst 
van enkele tientallen vragen betreffende de 
werkomgeving geeft, waaruit de organisatie zelf 
een vragenlijst kan samenstellen.  
Ook hier valt te verwachten dat veel organi-
saties niet zelf de deskundigheid hebben om 
een zinvolle selectie van de vragen uit te voeren 
en dat een door de organisatie samengestelde 
vragenlijst niet vergelijkbaar zal zijn met door 
andere organisaties afgenomen vragenlijsten 
of met databases gebaseerd op bestaande 
vragenlijsten. Beter zou het zijn wanneer het 
rapport een goed geconstrueerde en gevali-
deerde vragenlijst met een al bestaande grote 
database aanbeveelt. 

Als voorbeelden van fysische metingen 
worden bekende voorbeelden genoemd, onder 
andere CO2, luchtsnelheid, luchttemperatuur, 
gemiddelde stralingstemperatuur, relatieve 
vochtigheid en achtergrondgeluid. Voor proto-
collen die beschrijven hoe de metingen 
uitgevoerd moeten worden wordt verwezen 
naar de “best practices” van verschillende 
professionele organisaties. Ook hier wordt 
de keuze voor een bepaald protocol aan 
de organisatie overgelaten. Daarnaast is 
er het probleem hoe de meetresultaten te 
interpreteren. In grote wetenschappelijke 
veldonderzoeken wordt vaak geen of weinig 
verband gevonden tussen enerzijds fysische 
metingen en anderzijds lichamelijke klachten 
en de waargenomen kwaliteit van de werk-
omgeving. Na afloop van de workshop over-
heerst het beeld dat de handleiding voor 
organisaties om voor hun eigen gebouwen de 
invloed van de werkomgeving op de produc-
tiviteit van de werknemers vast te stellen en 
verbeteringen door te voeren, in de praktijk 
te weinig handvatten geeft om tot bruikbare 
resultaten te komen.

Voor de Studium Generale sprak Philomena 
Bluyssen over “Healthy buildings & indoor 
environment quality”. Aangezien we circa 
90% van de tijd binnen doorbrengen, is een 
gezond binnen milieu van groot belang. Veel 
mensen realiseren zich niet dat veel ziektes en 
gezondheidsklachten verband houden met een 
blootstelling aan stoffen in het binnenmilieu. 
Voorbeelden van ziektes zijn zwaarlijvigheid, 
hart- en vaatziekten, astma, bronchitis en 
diabetes. Blijkbaar is de huidige kennis over 
binnenmilieu en gezondheid onvoldoende om 
te voorkomen dat er ongezonde kantoren en 
woningen worden gebouwd. Volgens Bluyssen 
is het tijd voor een geïntegreerde benade-
ring van licht, geluid, thermisch comfort en 
luchtkwaliteit, omdat de huidige normen en 

richtlijnen nog steeds uitgaan van enkelvoudige 
dosis-effectrelaties.   

Tot op heden is er te weinig aandacht 
geweest voor onderzoek naar interacties 
tussen verschillende omgevingsstressoren op 
de mens, maar ook voor interacties tussen 
parameters, zoals chemische interacties 
tussen chemische stoffen in de lucht en 
inter acties tussen verschillende parameters 
zoals licht en thermisch comfort of tussen 
geluid en luchtkwaliteit bij mechanische 
en natuurlijke ventilatiesystemen. In het 
toekomstige ‘Senselab’ op de TU Delft wil 
Bluyssen materialen en systemen testen die 
het binnenmilieu en de gezondheid beïn-
vloeden. In het Senselab kunnen studenten 
en onderzoekers met behulp van metingen en 
zintuigelijke waarnemingen onderzoek doen 
in verschillende scenario’s naar de invloed 
van interacties in het binnenmilieu op mensen. 
Verder richt het onderzoek zich op het beter 
aanpassen van het binnenmilieu aan de 
verschillen in percepties tussen mensen om zo 
de productiviteit te kunnen optimaliseren.

Verontreinigingen en micro-organismen 
In de workshop “Chemical Polutants and 
Health” presenteerden Gaëlle Raffy en Corinne 
Mandin hun resultaten van grootschalige 
onderzoeken in Franse woningen naar de 
hoeveelheid vluchtige organische stoffen (VOS) 
in stof. Met vooral aandacht voor potentieel 
neurotoxische en hormoonverstorende 
chemicaliën. Stelios Kephalopoulos gaf een 
overzicht van de inspanningen, gefinancierd 
door de Europese Unie, om te komen tot één 
Europees labelsysteem voor de classificatie van 
bouw- en inrichtingsmaterialen voor gebouwen. 
Bij het onderzoek naar VOS in stof kwam naar 
voren dat 40% van de Franse woningen laag 
vervuild en 10 % zeer vervuild zijn.  
Het is moeilijk om de belangrijkste veront-
reinigingen te identificeren, mogelijk omdat ze 
erg vluchtig zijn, slechts kort bestaan of doordat 
de hoeveelheden onder de detectielimieten 
liggen. Mogelijk worden essentiële chemicaliën 
niet opgespoord, omdat nog geen gegevens 
bekend zijn over hun toxiciteit of gevolgen voor 
de gezondheid. 

De vraag is ook of deze chemische stoffen echt 
van invloed zijn op de vele ziekten die de laatste 
jaren vaker voorkomen, zoals bijvoorbeeld 
astma, ADHD en Alzheimer. Er is een bewezen 
verband tussen astma (en ook rhinitus) en 
blootstelling in de afgelopen 12 maanden 
aan een aantal aromatische koolwaterstoffen 
(benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen, 
afgekort BTEX). Het is volgens de auteurs van 
belang om de blootstelling aan chemicaliën in 
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de woon- en werkomgeving zo laag mogelijk te 
houden. Helaas is er in de EU nog steeds geen 
standaard classificatiesysteem. Eurofins is een 
laboratorium dat daarom zelf begonnen is met 
een label: “ Eurofins indoor air comfort certified 
product”. Maar helaas onderzoekt Eurofins 
de producten alleen op VOS en niet op geur, 
ammonia, fijn stof en allergenen.

Het symposium “Micro-organisms” was een 
eigen conferentie van de Alfred P. Sloan 
Foundation, binnen de kaders van HB 2015.  
Micro-organismen zijn belangrijke medebe-
woners van de gebouwde omgeving. Dit levert 
gewoonlijk geen gezondheidsproblemen.  
De mens zelf draagt miljoenen micro-organis-
men bij zich, op de huid, in de darmen, etc. 
Deze micro-organismen heeft de mens 
nodig om gezond te blijven. Miia Pitkäranta, 
werkzaam bij de Vahanen Group, presenteerde 
in haar keynote “Moleculair tools and microbial 
ecology of buildings, a practinioners view” 
een overzicht van de stand van zaken op het 
wetenschapsgebied “Microbiële ecology van 
gebouwen”. Deze wetenschappen onder-
zoeken de microbiologische processen in 
gebouwstructuren en binnenmilieu en hun 
potentiele invloed op de gezondheid. Activiteiten 
daarbij omvatten onderzoek naar de conditie 
van gebouwen, risico analyses, ontwikkelen van 
mogelijke effectieve corrigerende maatregelen, 
fysische gebouwmodellering, goede ontwerp-
principes voor nieuwe gebouwen.  

Figuur 10:  Bronnen en transmissies van micro-
organismen

Door de nieuwe technieken van DNA sequen-
cing is de laatste 20 jaar steeds meer bekend 
geworden over wat er allemaal aan micro-
organismen leeft in de gebouwde omgeving. 
Veel soorten zijn nog steeds niet bekend, 
maar leveren wel DNA in de analyses. In niet-
beschadigde gebouwen zijn de schimmels 
voornamelijk dezelfde soorten als in de buiten-
lucht en zijn de bacteriën dezelfde als die op 
mensen en dieren leven (figuur 10).

In gebouwen met schade kan een heel andere 
situatie ontstaan, doordat op vochtige plaatsen 
bijvoorbeeld autonome groei van schimmels 
en andere micro-organismen kan ontstaan. 
Schimmels kunnen vluchtige chemicaliën en 
schimmelsporen verspreiden in de lucht.  
Vaak klagen bewoners over muffe lucht en 
zijn er ook mogelijk allergische gezondheids-
klachten. In figuur 11 zijn potentiële “hotspots” 
weer gegeven. De verschillende lagen van 
bouw materialen in deze hotspots kunnen 
elk hun eigen favoriete bevolking  aan micro-
organismen bevatten
Autonome groei van micro- organismen in 
dergelijke vochtige hotspots kan schade 
opleveren aan de bouwmaterialen én de 
gezond heid van de bewoners negatief 
beïnvloeden, doordat ongewenste soorten vrij 
spel krijgen. Zoals  de gevreesde huiszwam 
(Serpula lacrymans), die hout ernstig kan 
aantasten, of de schimmel Stachybotrys 
chartarum, een zwarte schimmel die graag 
(over)leeft in behang en gipsplaat.  De sporen 
komen in de lucht terecht en verspreiden zich 
zo door het gebouw en kunnen bij daarvoor 
gevoelige personen huidirritatie veroorzaken en 
andere allergische reacties, zoals hooikoorts.

In probleemgebouwen wordt microbiologische 
besmetting over het algemeen vergezeld 
door andere factoren, zoals chemische 
uitstoot van materialen, deeltjes en vezel-

Figuur 11: mogelijke microbiële hotspots
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achtige verontreinigingen, en fysisch slechte 
omstandigheden. Dit kan een gemeen-
schappelijke oorzaak hebben met de micro-
biële ver ontreinigingen, zoals oude, verteerde 
isolatie van minerale wol, degradatie van 
PVC-materialen,  besmetting van het ventilatie-
systeem en luchtbehandelingskasten, degra-
datie van materialen door bouwvocht en 
ophoping van bouwstof. 

Slotwoord
Het organisatiecomité, bestaande uit Marcel 
Loomans van de TU Eindhoven, Lisje Schellen 
van Maastricht University, Atze Boerstra van 
BBA Binnenmilieu, en iedereen die bij de 
organisatie en uitvoering betrokken was kijken 
terug op een aangenaam, interessant en goed 
georganiseerd congres.  

Stanley Kurvers, Joe Leijten, Arjen Raue,  
Ineke Thierauf

*  Dit artikel is eerder gepubliceerd in Bouwfysica 
nr.2 (2015), uitgave van de NVBV (zie: nvbv.
org). Wij danken NVBV voor de toestemming – 
Redactie NVvA Nieuwsbrief. 
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Indoor Air 2016

van 3 tot 8 juli 2016

in Gent! 

Lekker dichtbij, dus alle reden  
om te gaan…
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INSTALLATIEGELUID: EEN ZEGEN? 
Ep Marinus 

Kantoorwerkplekken zijn de afgelopen jaren sterk veranderd. In grotere kantoorgebouwen zijn 
kantoortuinen, wisselwerkplekken en concentratiewerkplekken ingericht, maar ook in veel woningen 
zijn tegenwoordig werkplekken te vinden. Met deze ontwikkelingen maar ook door veranderingen van 
werkmethoden is er een grote diversiteit aan werkplekken ontstaan.
Om daarbij een comfortabele omgeving te creëren zijn installaties nodig. Installaties kunnen uit vele 
onderdelen bestaan, van WC en badkamer met afvoerventilatie, tot uitgebreidere ventilatiesystemen 
of volledig geconditioneerde systemen. Maar zodra er een installatie gebruikt wordt, kan dat ook voor 
geluid zorgen en dat kan weer tot klachten leiden. Het betreft niet alleen hoorbaar geluid, maar ook 
zeer laagfrequent geluid en trillingen, die  door installaties kunnen worden veroorzaakt.  
Onderstaand artikel gaat vooral over ventilatiegeluid en met name op de werkplek, en gaat in op eisen 
die aan installaties gesteld worden, het soort klachten dat kan optreden en de mogelijkheden om die 
te voorkomen.

Voor de geluidsniveaus van installaties staat 
alleen wat regelgeving in het Bouwbesluit.  
Deze regelgeving geldt niet voor kantoorge-
bouwen, maar alleen voor woongebouwen.  
In het Bouwbesluit 2012 staat dat het ventilatie-
geluid lager dan 30 dB moet zijn. In de vrij 
recent gepubliceerde NTR 5076 zijn richtlijnen 
gegeven hoe dat te bereiken. Hoewel er voor 
kantoorsituaties dus geen regelgeving is, zijn 
er wel enkele richtlijnen die kunnen worden 
toegepast, afhankelijk van het soort kantoor. 
Veelal wordt gesteld dat het door de installatie 
veroorzaakte geluidniveau niet boven de 35 
dB(A) mag komen. 

Klachten
Geluid vormt een van de grootste klachten-
bronnen in de werkomgeving. Geluidhinder door 
ventilatiesystemen komt op de tweede plaats, 
na klachten over geluidhinder door onderlinge 
gesprekken van collega’s. Het continue ruisen 
van het systeem zorgt in veel situaties voor 
hoofdpijnklachten en vermoeidheid. Soms is er 
sprake van een positieve werking, als de ge-
sprekken door het geluid worden gemaskeerd, 
maar bij een ruis van meer dan 45 dB(A) 
gaat dat niet meer op. Uit onderzoek blijkt 
dat ook in woningen de eisen voor geluid van 
mechanische ventilatie in de verblijfsomgeving 
in meer dan de helft van de gevallen niet 
gehaald worden. In die situaties is sprake van 
geluidniveaus van meer dan 35 dB(A). 

Maar niet alleen het hoorbare geluid van het 
sys teem kan voor klachten zorgen. Ook onhoor-
baar geluid en zeer laagfrequente trillingen 
die door het systeem veroorzaakt kunnen 
worden, kunnen tot klachten leiden zoals 

hoofdpijn, vermoeidheid en een onbehagelijk 
gevoel. In die situaties zullen de klachten 
echter vaak niet direct gerelateerd worden aan 
het luchtbehandelingsysteem. Wat zijn nu de 
oorzaken van klachten veroorzaakt door het 
luchtbehandelingsysteem? Hierin moeten we 
onderscheid maken tussen het hoorbare geluid 
van het systeem en het onhoorbare geluid  
en/of trillingen.

Ongehoord
Het onhoorbare geluid en de zeer laagfrequente 
trillingen worden veroorzaakt doordat de 
installatie de bouwconstructie ‘in trilling zet’. 
Trillingen in gebouwen geven bij mensen 
onbe wust een angstreactie. Men associeert 
het met natuurgeweld zoals aardbevingen, 
overstromingen en stormen. Er is een sterke 
psychologische relatie tussen het waarnemen 
van trillingen in een gebouw en de angst voor 
rampen. In de beleving van trillingen in een 
gebouw is er een verschil tussen mannen en 
vrouwen. Vrouwen blijken gevoeliger te zijn voor 
de waargenomen trillingen. In situaties waarbij 
gemiddeld 30% van de mannen klachten heeft 
over de trillingen, heeft gemiddeld 70% van de 
vrouwen klachten over dezelfde trillingen. 

Mensen zijn in staat om trillingen vanaf onge-
veer 0,1 mm/s2 waar te nemen (de gevoels-
drempel). Ongeveer 30% van de bewoners 
neemt trillingen van deze snelheid waar en 
4% van de bewoners ondervindt bij dit niveau 
ernstige klachten. Bij een trillingsniveau van  
1 mm/s2 ondervindt iets meer dan 50% ernstige 
hinderklachten. De Stichting Bouw Research 
(SBR) hanteert een richtlijn van 0,15 m/s2 voor 
trillingen in een gebouw.
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Onder laagfrequent geluid verstaan we geluid in 
het frequentiegebied van 0 tot 100 Hz.  
Het niet hoorbare geluid (infrageluid) ligt in het 
gebied van 0 tot 20 Hz. In het voor ons gehoor 
waarneembaar gebied van het laagfrequente 
geluid, dus van 20 tot 100 Hz, dat door de 
luchtbehandelingsinstallatie wordt veroorzaakt 
heeft het geluid vaak een tonaal karakter.  
Dit wordt als extra waarneembaar ervaren en is 
daardoor extra hinderlijk. Voor het onhoorbare 
deel van geluid wordt vaak als richtlijn de 
Vercammen-curve gebruikt. Daarnaast kent 
ook de Nederlandse Stichting Geluidhinder een 
richtlijn om klachten te voorkomen. 

Figuur 1:  Vercammencurve: Geluidsdruk uitgezet 
tegen frequentie

Hoorbaar geluid
Geluiden veroorzaakt door de luchtbehande-
lings installatie die op de werkplek kunnen 
voorkomen, zijn te onderscheiden naar 
stromingsgeluid in de kanalen, uitblaasgeluid 
uit de roosters en geluid van ventilatoren. 
Oorzaken van de geluidproductie kunnen 
onder andere zijn: kort achter elkaar geplaatste 
bochten in de hoofd kanalen, kanaal doorvoeren 
die onvoldoende akoes tisch afgedicht zijn, 
onvol doende ontdreuningsmateriaal rondom het 

kanaal werk en sterke ver loopstukken voor en 
achter de geluid dempers. 

Het geluidsniveau op de werkplek bestaat zoals 
gezegd vaak uit een continu ruisachtig geluid. 
Meestal is dat ook niet te beïnvloeden en is 
er dus sprake van een continue blootstelling. 
Naast lichamelijke klachten als hoofdpijn en 
vermoeidheid veroorzaakt dit ook vaak irritatie, 
allemaal klachten die invloed kunnen hebben 
op de concentratie en de werkprestatie. 
Indien het systeem wel te beïnvloeden is, zoals 
vaak het geval is in woonhuizen, bestaat juist 
het gevaar dat men het systeem op  een te lage 
stand zet, zodat er onvoldoende verse lucht 
wordt toegevoerd. 

Richtlijnen
Wat zijn nu de richtlijnen om klachten zo veel 
mogelijk te voorkomen? De ervaren klachten 
worden mede bepaald door de uitgevoerde 
activiteiten. Uitgangspunt zou moeten zijn dat 
het geluid van de installatie op de werkplek 
niet waarneembaar is bij het uitvoeren van de 
werktaken. Bij een geluidsniveau van 30 dB(A) 
wordt hier in veel situaties aan voldaan. 
Voor zeer laagfrequent geluid veroorzaakt 
door installaties zou men de Vercammen-curve  
kunnen gebruiken, voor trillingen zou voldaan 
moeten worden aan de richtlijn van de SBR-B 
(maximale versnelling 0,15 m/s2).  

Het voldoen aan deze richtlijnen betekent niet 
dat gebruikers geen klachten meer onder-
vinden. Zo komen er bij het voldoen aan de 
eisen van het Bouwbesluit in 10 – 25 % van 
de woningen nog altijd  klachten voor en het 
voldoen aan de richtlijn van de SBR-B zorgt  
nog altijd voor 5% klachten. 

Tot slot een overzichtje van mogelijke 
maatregelen: 
•  Zorg dat de installatie op een vloer met 
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voldoende massa wordt geplaatst en maak 
gebruik van trillingsdempers (zie figuur 3).

•  Maak gebruik van geluiddempers en zorg 
voor niet te grote verloopstukken voor en na 
de dempers.

•  Installeer goed afgeronde kanalen zonder 
scherpe bochten.

•  Zorg dat de luchtsnelheden zijn aangepast 
aan de kanaalgrootte zodat er niet te grote 
drukverschillen optreden.

•  Zorg voor voldoende openingen in de 
uitblaasroosters zodat de lucht geleidelijk de 
ruimte wordt ingeblazen.

•  Voorkom tonaal geluid op de werkplek, dit 
wordt als extra hinderlijk ervaren. 

Zie verder ook informatie in NTR 5076 en ISSO 
rapport 111. 

Ep Marinus, Karep Arbeidsomstandigheden 
advies

*  Dit artikel is eerder gepubliceerd in TVVL 
Magazine (december 2015), uitgave van TVVL 
(zie ook: www.tvvl.nl). Wij danken TVVL voor de 
toestemming – Redactie NVvA Nieuwsbrief. 
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DECENTRALE SCHOOLVENTILATIE-UNITS: 
GELUIDKLASSE ABC OF KLASSE APART? *
Ing. J. Buijs, Peutz

Het binnenklimaat in scholen staat al jaren in de belangstelling. Gerefereerd kan bijvoorbeeld worden 
aan het samenvattende rapport “Onderzoek naar de kwaliteit van het binnenmilieu in basisscholen”, 
een gezamenlijke uitgave van de ministeries van VROM, SZW, VWS en OCW.

In februari 2008 verscheen de kabinetsvisie ‘Binnenmilieu scholen’, met daarin de doelstellingen voor 
de komende 15 jaar ten aanzien van onder andere de maximaal toelaatbare CO2-concentratie, en de 
temperatuur in de zomer, maar ook het achtergrondgeluid in schoollokalen ten gevolge van geluid van 
ventilatie-installaties. In bestaande scholen wordt vaak gekozen voor toepassing van lokale ventilatie-
units. Dit artikel gaat in op de geluidstechnische (on)mogelijkheden van dergelijke units.

ISSO, het kennisinstituut voor de installatie-
sector, heeft in 2008 Publicatie 89: “Binnen-
klimaat scholen” opgesteld, die hulpmiddelen 
geeft voor het ontwerp van een binnenklimaat 
waarbij invulling wordt gegeven aan de kabi-
nets doelstellingen. In het rapport “Luisteren 
naar schoolgebouwen” uit 2011van GGD 
Rotterdam, BBA Binnenmilieu en anderen, 
wordt op basis van onderzoek in een tiental 
scholen die al een paar jaar in gebruik zijn, 

ten aanzien van geluid geconcludeerd dat in 
circa 50% van de onderzochte scholen het 
geluidniveau te wensen overliet dan wel te 
hoog was.
Veel scholen hebben, net als in de vorige 
eeuw, nog altijd weliswaar de mogelijkheid om 
te ventileren middels handmatig te openen 
ramen, maar dit levert in de winterperiode en de 
tussenseizoenen veelal ongecontroleerde en te 
koude luchtstromen op. Het daarmee gepaard 
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gaande relatief hoge energieverbruik past niet 
meer bij deze tijd en niet in de doelstellingen 
van het Energie-akkoord. Daarnaast kan 
ver min de ring van de concentratie bij leer-
lingen optreden als gevolg van verhoogde 
geluidniveaus door verkeer e.d.

Te weinig ventilatie verlaagt leerprestaties

In het gehele land lopen momenteel pro-
jecten waarbij het energieverbruik en het 
binnenklimaat in bestaande schoolgebouwen 
worden verbeterd middels het aanbrengen 
van mechanische ventilatiesystemen in de 
vorm van decentrale ventilatie-units. In dit 
artikel wordt ingegaan op de geluidtechnische 
mogelijkheden c.q. onmogelijkheden in relatie 
tot de hieraan te stellen of gewenste eisen. 
Allereerst een overzichtje van de geldende 
wettelijke eisen, normen en richtlijnen.

Bouwbesluit
Op 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 van 
kracht geworden, met daarin ook wettelijke 
eisen ten aanzien van installatiegeluid in ge-
bouwen met onderwijsfunctie en kinderopvang.
Onder hoofdstuk 3. Technische bouwvoor-
schriften uit het oogpunt van gezondheid staat 
onder Afdeling 3.2. Bescherming tegen geluid 
van installaties het volgende omschreven:

Nieuwbouw
Artikel 3.9 onder lid.2: een mechanische 
voorziening voor luchtverversing (ventilatie-
systeem), warmte-opwekking of warmte-
terugwinning ‘……veroorzaakt in een niet-
gemeenschappelijke verblijfsruimte van de 
gebruiksfunctie een volgens NEN 5077 bepaald 
karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten 
hoogste de in tabel 3.7 aangegeven waarde’.

In scholen en schoolgebouwen, meer algemeen 
gebouwen met onderwijs als gebruiksfunctie, 
geldt conform tabel 3.7 dus een grenswaarde 
voor het niveau van installatiegeluid van 35 
dB (gemeten als dB(A)), voor alle ruimten 
binnen die scholen en schoolgebouwen, waarin 
onderwijs wordt gegeven.

Tabel 3.7, behorend bij Bouwbesluit artikel 3.9, lid 2

Verbouwing
Artikel 3.10: ‘Op het gedeeltelijk vernieuwen 
of veranderen of het vergroten van een 
bouw werk zijn de artikelen 3.8 en 3.9 van 
over eenkomstige toepassing, waarbij wordt 
uitgegaan van een niveau van eisen dat 10 dB 
lager is dan het in die artikelen aangegeven 
niveau’.

Het niveau van eisen is bij verbouwing 10 dB 
lager, dit betekent dat het maximaal toegestane 
installatiegeluidniveau in een verblijfsgebied 
10 dB hoger is, ofwel: de installatie mag 
meer ge luid produceren. Dit betekent dat 
bij het vervangen van een installatie de 
nieuwe instal latie ook aan de voorschriften 
van deze afdeling moet voldoen, maar dat 
de geluids productie 10 dB hoger mag zijn. 
Voor scholen en schoolgebouwen houdt dit 
in dat de nieuwe installaties in de lokalen een 
installatiegeluidniveauvan 45 dB(A) mogen 
produceren.
Ook indien bijvoorbeeld in het schoolgebouw 
nog geen mechanische ventilatie-installaties 
aanwezig zijn mogen de eventueel nieuw aan 
te brengen ventilatie-installaties volgens het 
Bouwbesluit een installatiegeluidniveau van 
45 dB(A) produceren. Uit het oogpunt van het 
verbeteren van de leerprestaties is een dergelijk 
hoog installatiegeluidniveau uiteraard zeer 
ongewenst.

Normen / Meetmethode
Vanuit het Bouwbesluit 2012 wordt naar een 
norm verwezen die daarmee ook een wette-
lijke status heeft. Dit betreft de norm: NEN 
5077:2006+C3:2012; publicatiedatum 1 juni 
2012.
In deze norm wordt onder meer uitgelegd 
op welke wijze het karakteristieke installatie-
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geluidniveau dient te worden bepaald.  
Het karakteristieke installatiegeluidniveau is, 
eenvoudig gezegd, het in de ruimte gemiddeld 
gemeten installatiegeluidniveau, gecorrigeerd 
voor de nagalmtijd van de ruimte en het volume 
van de ruimte. Voor continue geluidbronnen, 
zoals mechanische ventilatiesystemen, moet 
het energetisch gemiddelde Leq geluidniveau 
worden gemeten.
De referentienagalmtijd waaraan getoetst dient 
te worden is voor schoollokalen T0 = 0,8 s; het 
referentievolume waaraan gerefereerd wordt 
bedraagt V0 = 100 m3. Het karakteristieke 
installatiegeluidniveau dient in de frequentie-
banden met middenfrequenties vanaf 63 Hz tot 
en met de hoge frequentiebanden met midden-
frequenties van 4000 en 8000 Hz te worden 
bepaald. Met name de lage frequentieband van 
63 Hz kan voor veel installaties in scholen en 
schoolgebouwen belangrijk zijn.

Richtlijnen
Naast de door het Bouwbesluit 2012 aan-
gewezen wettelijke normen bestaan er Neder-
landse richtlijnen en publicaties welke in de 
privaatrechtelijke sfeer, bijvoorbeeld door het 
op nemen hiervan in contractstukken (bestek-
stukken en dergelijke), van toepassing kunnen 
worden verklaard op een bouwwerk en/of 
een werktuigbouwkundige installatie. In dit 
kader kunnen voor wat betreft het geluid van 
installaties in scholen worden genoemd:

•  ISSO-publicatie 89 ‘Binnenklimaat in 
scholen’: 2008

•  Programma van Eisen Frisse scholen: april 
2012/2015

Het Programma van Eisen Frisse scholen, 
opgesteld en uitgegeven door Agentschap NL 
(Agentschap van het ministerie van Econo-
mische Zaken, Landbouw en Innovatie), is 
grotendeels gebaseerd op de inventariserende 
studie welke vooraf is gegaan aan ISSO-
publicatie 89.
Zowel in ISSO-publicatie 89 als in het Pro-
gramma van Eisen Frisse Scholen worden een 
drie tal klassen gehanteerd voor klimaat comfort, 

Tabel 1. Programma van Eisen Frisse Scholen 2015.

Parameter Klasse 
C

Klasse 
B

Klasse 
A

Installatiegeluid-
niveau (Li;A) 35 33 30

Ventilatie/persoon 
(m3/h) 21,6 30,6 43,2

Ventilatie totaal 
(m3/h), bij 30 + 1  
incl. leerkracht

Ca. 650 Ca. 950 Ca. 1350 

T (gemiddelde  
nagalmtijd) 0,8 s 0,6 s 0,4 s

waarbij klasse A zou moeten leiden tot een 
optimale (leer)situatie, klasse B tot een goed 
comfort en klasse C (juist) voldoet aan de eisen 
van het Bouwbesluit.
Qua installatiegeluidniveau geldt voor elke 
klasse een verschillende eis; ook voor ventilatie 
en ruimte-akoestiek worden in het Programma 
van Eisen Frisse Scholen per comfortklasse 
waarden omschreven, zie Tabel 1.

Kanttekeningen
Het karakteristieke installatiegeluidniveau Li;A;k is 
geïntroduceerd in het Bouwbesluit 2003,  
destijds bedoeld in het kader van de gewenste 
flexibele/vrije indeelbaarheid van de ver schil-
len de in woningen voorkomende (verblijfs)
ruimten. Schoolgebouwen zijn anders in het 
ge bruik dan woningen en zijn in het alge-
meen niet ontworpen uit oogpunt van vrije 
indeelbaarheid en/of flexibiliteit, maar moeten 
vooral functioneel zijn en voldoende capaciteit 
bezitten. 
Qua installatiegeluidniveau gaat het om het in 
de onderwijsruimte ervaren geluidniveau in de 
bouwkundig gerede en ingerichte toestand, 
in principe voor de situatie met aanwezigheid 
van een belangrijk gedeelte van het aantal 
mogelijke leerlingen/studenten.
Een verantwoord uitgangspunt is dan ook het 
hanteren van de eerder genoemde Li;A-waarde 
(installatiegeluidniveau alleen gecorrigeerd voor 
nagalmtijd), zoals deze wordt aangegeven in de 
privaatrechtelijke richtlijnen en publicaties voor 
scholen.

Belangrijk daarbij is om zich te realiseren dat 
het corrigeren voor de nagalmtijd alleen aan 
de orde zou moeten zijn als de gemeten c.q. 
te verwachten nagalmtijd langer is dan de 
referentie-nagalmtijd van 0,8 s.

Er wordt namelijk verondersteld dat in dat geval 
aanvullende bouwkundige voorzieningen of 
maatregelen zullen worden getroffen om de 
nagalmtijd op tenminste de gewenste waarde 
van 0,8 s te brengen. Het omlaag brengen van 
de nagalmtijd betekent meestal het toevoegen 
van geluidabsorberend materiaal.

Indien in de praktijk in de bouwkundig ge-
rede en/of ingerichte onderwijsruimte een 
nagalmtijd korter dan 0,8 s wordt gemeten, 
dan zal deze na het in gebruik nemen van de 
ruimte zeker niet langer worden, maar door 
aanwezigheid van leerlingen alleen maar nog 
korter worden. Bij een kortere nagalmtijd dan 
de vereiste 0,8 s zal de bouwkundig aan-
nemer doorgaans niet worden gevraagd om 
de nagalm tijd te verlengen tot de referentie-
nagalmtijd, bijvoorbeeld door het weghalen 
van een hoeveelheid van de aangebrachte 
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geluidabsorberende materialen. Een correctie 
naar de referentienagalmtijd van 0,8 s is in dat 
geval nietszeggend. Alhoewel de NEN 5077 
hier niet concreet op ingaat is het de visie van 
Peutz dat alleen bij een langere nagalmtijd dan 
de referentienagalmtijd hiervoor een correctie 
dient te worden doorgevoerd.

Ventilatie en geluidniveau
Voor het bereiken van een beter binnenklimaat 
wordt in het Programma van Eisen Frisse 
Scholen aangegeven dat een verhoging van het 
venti latie debiet hieraan bijdraagt. Gesuggereerd 
wordt dat daarbij ook een ver laging van het 
installatiegeluidniveau een positieve bijdrage 
levert. De programmamakers achten het dan 
ook wenselijk dat het installatie geluidniveau 
wordt verlaagd van 35 dB(A) bij een klasse C 
klimaatcomfort naar 33 dB(A) (klasse B) of naar 
30 dB(A) (klasse A).

Een verhoging van het ventilatiedebiet leidt bij 
eenzelfde dimensionering van het venti latie-
systeem tot een verhoging van het installatie-
geluidniveau, er zullen dus ruimere installaties 
moeten worden gedimensioneerd om bij een 
hoger ventilatiedebiet eenzelfde dan wel een 
lager installatiegeluidniveau te realiseren.
Het verhogen van het luchtdebiet leidt volgens 
TNO-onderzoek uit 2007 tot een (beperkte) 
verbetering van de leerprestaties. Uit dit onder-
zoek blijkt niet dat daarbij het hanteren van 
een lager installatiegeluidniveau van significant 
belang is. De binnen de klimaat klassen A en 
B gehanteerde installatiegeluid niveaus van 
30 respectievelijk 33 dB(A) moeten dan ook 
slechts als algemene kwaliteits ver betering te 
worden gezien.

De mate van privacy tussen onderwijsruimten 
onderling wordt mede bepaald door de hoogte 
van de niveaus van het achtergrondgeluid 
of het installatiegeluid. Bij het hanteren van 
lagere installatie  geluidniveaus dan 35 dB(A) 
zijn gesprekken uit de naastliggende ruimten 
gemakkelijker te horen. Voor een zelfde privacy-
beleving en kwaliteit van de luchtgeluidisolatie 

tussen onderwijsruimten onderling moeten 
dan betere, en dus in het algemeen duurdere, 
scheidings-constructies worden toegepast. Een 
dergelijke verzwaring is ook meegenomen bij 
de klasse-indeling volgens het Programma van 
Eisen Frisse Scholen (2012/2015), klasse A. 

Meetnorm NEN 5077
In de meetnorm NEN 5077, waarnaar door 
het Bouwbesluit wordt verwezen als het gaat 
om onder andere het installatiegeluidniveau, 
wordt omschreven op welke wijze de diver-
se geluidtechnische parameters moeten 
worden bepaald. Voor metingen van installatie-
geluidniveaus wordt daarbij doorverwezen naar 
de Nederlandse norm NEN-EN-ISO 16032 
(oktober 2004): Akoestiek - Meting van het 
geluiddrukniveau van installaties in gebouwen - 
Praktijkmethode.
Laatstgenoemde norm is specifiek geschreven 
voor en van toepassing op installaties binnen 
de woningbouw. In de norm wordt echter ook 
aangegeven dat deze praktijkmethode geschikt 
is voor installaties in bijvoorbeeld scholen, 
hotels, kantoren en ziekenhuizen.

Allereerst moet volgens de meetmethode het 
ge luid  drukniveau in de hoekpunten van de 
ruimte worden gemeten; de norm geeft aan-
vullende eisen waaraan de meetpunten moeten 
voldoen. In onderstaande figuur (Figuur 1A) 
is de hanteren methodiek inzichtelijk gemaakt 
voor een specifieke woningsituatie waarin 
in een hoekpunt van een verblijfsruimte een 
luchtrooster (toevoer- of afzuigrooster) is 
gemonteerd.

De op meetposities 1 t/m 3 gemeten geluid-
drukniveaus worden gemiddeld en gecorrigeerd 
voor het heersende achtergrondgeluidniveau 
(geluidniveau met installaties buiten bedrijf).  
Als vervolgens de nagalmtijd van de ruimte 
wordt gemeten en afwijkt van de referentie-
nagalmtijd, dient hierop nog een correctie te 
worden doorgevoerd, resulterend in het Li;A. 
Het Bouw besluit vereist vervolgens nog een 
correctie voor het volume van de ruimte, maar 

Figuur 1A: Randvoorwaarden meetmethodiek bij 
enkelluchtrooster binnen verblijfsruimte woning

Figuur 1B: Randvoorwaarden meetmethodiek bij 
meerdere plafondroosters in schoollokaal
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volgens het Programma van Eisen Frisse 
Scholen volstaat de bepaling van het Li;A.

Meetmethodiek bij ‘standaard’ schoollokaal
Wat betekent dit voor metingen in school-
lokalen? Neem een leslokaal met een decen-
trale ventilatie-unit buiten het lokaal (dak op-
stelling), of met een centraal buiten de lokalen 
opgestelde ventilatie-unit voor meerdere 
lokalen. Een lokaal met afmetingen van 8 x 
6 m, een hoogte tot verlaagd plafond 3 m en 
een nagalmtijd van 0,8 s (referentienagalmtijd 
klasse C) betekenen de randvoorwaarden 
die aan de meetmethodiek worden gesteld 
concreet, dat de hoekpunten waarin sprake 
is van een nagalmveld zich op een afstand 
van tenminste 3 m van de geluidbron moeten 
bevinden. Uitgaande van bijvoorbeeld 4 stuks 
ventilatieroosters in het verlaagde plafond 
van dit leslokaal (zie Figuur 1B), kan voor elk 
hoekpunt aan deze randvoorwaarde worden 
voldaan als de afstand van ieder rooster tot het 
hoekpunt minimaal 2,5 m bedraagt.

Voorbeeld van een schoollokaal met plafondroosters

In een dergelijke situatie wordt het moeilijk of 
onmogelijk om aan de voorwaarden voor de 
overige posities 2 en 3 te voldoen.  
Bij plaatsing van een of meerdere roosters op 
kortere afstand van lokaalhoeken, mogen deze 
hoekpunten niet als bepalende meetpositie 1 
dienen, vanwege de afstand tot de geluidbron 
en het feit dat de geluidbron een grotere 
richt werking ondervindt. De posities 2 en 3 
kunnen in dat geval wel voldoen aan de hieraan 
gestelde randvoorwaarden.
Bij een kortere nagalmtijd dan 0,8 s wordt 
het geluidniveau in het nagalmveld van het 
schoollokaal wel lager, maar betekent dit ook 
dat een grotere afstand van de geluidbron(nen) 
in acht moet worden genomen om te voldoen 
aan de gestelde randvoorwaarden voor 
de meetposities. Aan de voorwaarden die 
worden gesteld aan de meetposities 1 t/m 3 
kan slechts worden voldaan als er een enkel 
ventilatierooster is, dat op een willekeurige 
positie in het verlaagde plafond van het lokaal 

is opgenomen, of in een lokaal met aanzienlijk 
grotere plafondhoogte (circa 6 m).

Het volgens de meetmethodiek van de NEN-
EN-ISO 16032 vastgestelde gemiddelde 
installatiegeluidniveau is dus niet het niveau dat 
resulteert op alle posities waar leerlingen zich in 
het leslokaal kunnen bevinden.

Leerlingen die in de directe invloedssfeer 
van een ventilatierooster zitten, ondervinden 
eenvoudig 2 tot 3 dB(A) hogere installatie-
geluidniveaus. Waar men in een woning, in 
de woon- of slaapkamer in het algemeen 
gemakkelijk op een grote afstand van een 
ventilatierozet kan gaan zitten, is dat in een 
leslokaal vanwege het relatief grote aantal 
leerlingen niet voor iedereen mogelijk.  
Voor een aantal leerlingen geldt dus per defi-
ni tie dat zij een hoger installatiegeluidniveau 
ervaren dan op grond van de meetmethodiek 
wordt berekend.

Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat 
de meetmethodiek zoals omschreven in de 
NEN-EN-ISO 16032 goed van toepassing kan 
worden verklaard voor standaard ventilatie-
systemen in de woningbouw maar slechts 
beperkt bruikbaar is voor schoolgebouwen c.q. 
standaard schoollokalen, uitgaande van de 
toepassing van meerdere plafondroosters ten 
behoeve van de ventilatie.

Ventilatie-unit binnen het schoollokaal
Voor decentrale ventilatiesystemen waarbij de 
ventilatie-unit(s) binnen het schoollokaal worden 
geïnstalleerd, geldt dat de meetmethodiek 
nog moeilijker kan worden gehanteerd voor 
het bepalen van een installatiegeluidniveau 
dat representatief is voor de ervaring van 
alle leerlingen. Bij decentrale ventilatie-units 
welke tegen het verlaagde plafond worden 
opgehangen of deels verzonken in het verlaag-
de plafond worden aangebracht, kan voor 
het bepalen van het installatiegeluidniveau 
volgens de meetmethodiek van de NEN-EN-
ISO 16032 eenvoudig worden voldaan aan 
de randvoorwaarden welke gelden voor de te 
selecteren meetposities 1 t/m 3.

Immers, er is dan veelal sprake van een 
enkele unit welke aan de randen van de 
lokaalbegrenzingen wordt gemonteerd. In dat 
geval zal als meetpositie 1 tenminste een van 
de tegenoverliggende hoekpunten kunnen 
worden gekozen en is er voldoende afstand tot 
de unit mogelijk om meetposities 2 en 3 in het 
nagalmveld te kiezen.

Echter, vanwege de relatief grote afmetingen 
van een dergelijke ventilatie-unit met 
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warmtewisselaar en bypassklep (voor luchtde-
bieten tot circa 500 m3/h bedragen deze globaal 
bxdxh = 1600 mm x 800 mm x 450 mm, voor 
luchtdebieten van circa 800 m3/h globaal 
1900 x 900 x 450 mm) treedt lokaal onder 
de unit in de praktijk een circa 5 dB(A) hoger 
installatiegeluidniveau op ten opzichte van het 
installatiegeluidniveau in het nagalmveld.  
Dit niveau is 2 dB(A) hoger dan in de beschre-
ven situatie van het standaard schoollokaal met 
plafondroosters (centraal ventilatiesysteem), 
waar eenvoudig lokaal 3 dB(A) hogere instal-
latie geluidniveaus kunnen optreden.

Het volgens de meetmethodiek NEN-EN-ISO 
16032 gemeten installatiegeluidniveau is voor 
situaties met decentrale units in het lokaal 
niet representatief voor het door de leerlingen 
ervaren installatiegeluidniveau. In een groot 
gebied rondom de unit, in ordegrootte over de 
helft van het vloeroppervlak van het lokaal, 
zullen de installatiegeluidniveaus hoger zijn dan 
het op basis van de meetmethodiek berekende 
installatiegeluidniveau.

Uitgaande van de resultaten aan verschillende 
lokale units kan worden gesteld dat bij een 
lucht debiet van circa 650 tot 800 m3/h instal-
latie geluidniveaus van circa 35 tot 38 dB(A) 
optreden onder de unit, in het midden van 
een lokaal resulteren hierbij geluidniveaus 
van circa 32 tot 35 dB(A). In een gedeelte 
van een lokaal kan daarmee worden voldaan 
aan de gestelde geluideisen volgens klasse 
B en klasse C. Opgemerkt zij daarbij wel dat 
in alle gemeten gevallen de nagalmtijd korter 
is gebleken dan de bijbehorende gemiddelde 

nagalmtijden van respectievelijk 0,6 s (klasse B) 
en 0,8 s (klasse C). Teruggerekend naar deze 
referentienagalmtijden resulteren tenminste  
1 á 2 dB(A) hogere beoordelingsniveaus, die bij 
de genoemde luchtdebieten reeds aanleiding 
kunnen geven tot overschrijdingen van de 
geluideisen volgens klasse B en/of C.

Ontwikkeling van stille ventilatie-units
Om te voldoen aan de comforteisen volgens 
klasse B dient het ventilatiedebiet niet 650 of 
800 m3/h maar 950 m3/h te bedragen. In het 
kader van het realiseren van een luchtkwaliteit 
conform niveau B binnen een aantal bestaande 
scholen van de Gemeente Amsterdam, zijn 
re cen telijk door een tweetal marktpartijen po-
gingen gedaan om comfortklasse B met lokale 
units te realiseren, inclusief het daarbij vereiste 
installatiegeluidniveau van 33 dB(A). Gezien het 
voorgaande lijkt dit een buitengewone en zeer 
moeilijke akoestische opgave.
Een en ander heeft geresulteerd in lokale units 
welke onder andere vanwege de benodigde 
geluiddemping aanzienlijk groter zijn uitgevallen 
(globaal bxdxh = 2300 x 1300 x 600 mm) 
dan de bestaande units die geschikt zijn voor 
luchtdebieten tot circa 800 m3/h. Zie het voor-
beeld van de ITHO ventilatie-unit. 

Nieuwe ITHO ventilatie-unit, 950 m3/h

De nieuw ontwikkelde units zijn inmiddels 
geïn stalleerd in diverse bestaande klas-
lokalen, waar door Peutz de resulterende 
geluid niveaus gemeten zijn bij het ingestelde 
vereiste luchtdebiet van 950 m3/h. In het midden 
van de betreffende lokalen is een installatie-
geluid niveau gemeten van 32 tot 33 dB(A), 
gemiddeld over een drietal meetposities. 
Daarbij is in de lokalen een nagalmtijd van 
gemiddeld circa 0,45 s gemeten. Er is dan ook 
niet gecorrigeerd naar de referentienagalmtijd 
van 0,6 s, geldend voor klasse B. Als dit wel 
zou worden gedaan resulteren 1 dB(A) hogere 
installatiegeluidniveaus.
Onder de units zijn voorts 3 dB(A) hogere 
installatiegeluidniveaus gemeten ten opzichte 
van het gemiddelde geluidniveau in het midden 
van de lokalen, en op de grootst mogelijke 
afstand van de units 2 dB(A) lagere installatie-
geluidniveaus. Een en ander bevestigt dat 

Voorbeeld van een schoollokaal met plafondroosters
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globaal in de achterste helft van het lokaal 
wordt voldaan aan de gestelde geluideis.  

Staande ventilatie-units
Bij decentrale ventilatie-units die in een lokaal 
worden neergezet in de vorm van een stand-
alone unit, zie bijgaand voorbeeld, spelen 
overeenkomstige zaken als genoemd bij de 
decentrale plafondunits. Dergelijke units leiden 
bij een luchtdebiet van circa 800 m3/h reeds tot  
installatiegeluidniveaus van circa 37 dB(A) tot 
circa 43 dB(A) (afgebeelde unit) en behoeven 
uit akoestisch oogpunt gezien dan ook in relatie 
tot klasse B (33 dB(A)) geen verder betoog

Decentrale staande ventilatie-unit

Naast de bovengenoemde units genoemd 
zijn er ook decentrale ventilatie-units op de 
markt die in de gevel (gevelunit) of boven 
het ver laagde plafond van een schoollokaal 
kunnen worden gemonteerd. Dergelijke sys-
temen zijn momenteel nog geluidtechnisch 
vergelijk baar met de eerste twee omschreven 
decentrale (plafond-)units en de problematiek 
is overeenkomstig. Deze systemen worden 
dan ook in het kader van dit artikel niet nader 
besproken.

Conclusies en aanbevelingen
Geconcludeerd kan worden dat de meet-
methodiek inzake metingen van installatie-
geluidniveaus volgens NEN-EN-ISO 16032, 
waarnaar via de NEN 5077 wordt door-
verwezen, niet geschikt is voor de bepaling 
van een eenduidig of representatief 
installatiegeluidniveau in klaslokalen.

•  Aanbevolen wordt om voor alle te onder-
scheiden klimaatklassen A t/m C een 
installatiegeluidniveau van 35 dB(A) (Li;A;k) 
te hanteren met daaraan gekoppeld de 
voorwaarde dat dit installatiegeluidniveau 
een overwegend ruisachtig karakter dient 
te hebben. Voorts dient dit geluidniveau 
dan op iedere mogelijke positie van een 
leerling of leerkracht te worden gerealiseerd. 

Hiertoe dient bijvoorbeeld voor ieder lokaal 
een verblijfszone te worden gedefinieerd 
zoals dit normaliter ook wordt gedaan bij het 
stellen van een eis aan het klimaatcomfort 
(leefzone).

•  Het corrigeren voor de nagalmtijd dient 
alleen plaats te vinden als de gemeten 
nagalmtijd langer is dan de gemiddelde 
nagalmtijd van T = 0,8 s (eis Bouwbesluit) 
of een andere contractueel afgesproken 
nagalmtijd.

•  Geconcludeerd kan worden dat het rea-
liseren van een installatiegeluidniveau 
van 35 dB(A) of lager in een lokaal, met 
lokale staande ventilatie-units, ontwikkeld 
met de huidige stand der techniek, slechts 
haalbaar is voor zover het luchtdebiet 
beperkt blijft tot circa 650 m3/h (klasse C). 
Voor decentrale ventilatie-units welke tegen 
het verlaagde plafond worden gemonteerd 
kan, met relatief ingrijpende maatregelen en 
bijbehorende noodzakelijke vergroting van 
de unitafmetingen, bij een luchthoeveelheid 
van 950 m3/h (klasse B) mogelijk juist 
worden voldaan aan een geluideis van 35 
dB(A) op iedere positie binnen de leefzone. 
Hiervoor moet dan wel het bijna onmogelijke 
uit de kast worden getrokken (beter: in de 
kast worden gestopt).

Op basisscholen zullen leerlingen in het 
algemeen niet eerder klagen over een te hoog 
installatiegeluidniveau dan de leerkrachten. 
Het is dan ook uit akoestisch oogpunt aan te 
raden om  lokale ventilatie-units zo ver mogelijk 
verwijderd van de leerkracht te situeren.

Ing. J. Buijs, Peutz BV

*  Dit artikel is eerder gepubliceerd in TVVL 
Magazine (december 2015), uitgave van TVVL 
(zie ook: www.tvvl.nl). Wij danken TVVL voor de 
toestemming – Redactie NVvA Nieuwsbrief. 
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IOHA BOARD MEETING, PERTH 2015 

Begin december 2015 werd voorafgaand aan het congres van de Australische arbeidshygiënische 
vereniging (AIOH) de vergadering van de IOHA board (bestuur van de International Occupational 
Hygiene Association) gehouden. De vergadering werd voorgezeten door Jimmy Perkins (president).

Er zal in de komende vier jaar aan de volgende 
vier strategische doelen:
1. Promote occupational hygiene
2.  Improve occupational hygiene capabilities 

and practice
3.  Effective networking and knowledge 

management
4. Robust governance

Uitwerking doelen
Aan elk strategisch doel zijn een aantal doel-
stellingen gekoppeld. In de vergadering in 
Perth werden de eerste stapjes gezet om met 
de nieuwe strategie aan het werk te gaan in 
verschillende commissies. Deze werkgroepen 
hebben zich een aantal doelen gesteld voor het 
eerste jaar. De werkgroepen zullen met name 
via tele-conferences communiceren en aan de 
slag gaan. De voorzitters van de werkgroepen 
koppelen terug aan het dagelijks bestuur dat 
elke 4-6 weken een telefonische vergadering 
heeft. Vanuit de NVvA zijn wij momenteel actief 
betrokken bij de doelen 1 en 3.

Promotie Commissie 
•  De volgende vergadering die in juni zal 

plaatsvinden in Geneve voorbereiden.  
Na een periode waarin er nauwelijks contact 
was met de ILO, zijn in Korea weer nieuwe 
contacten gelegd. Het idee is om in Geneve 
zowel met de ILO als ook met de WHO van 
gedachten te wisselen.

•  Daarnaast zal dit jaar onderzocht worden 
wat de inhoud van onze huidige MOU’s 
(Memorandum of Understanding) is en 
met welke organisaties IOHA verder graag 
contacten wil gaan onderhouden. Er zijn 
momenteel MOU’s met ICOH, ISRPen IEA. 

Commissie Opleiding en Training
•  In deze commissie koppelde Hans Thore  

Smeldbold als OHTA liaison, zijn bevinding-
en terug. 

Communicatie Commissie
•  Definiëren wie verantwoordelijk is voor de 

website (secretariaat of werkgroep)

•  Beslissen over de ‘look en feel’, publiek en 
inhoud van de nieuw te ontwikkelen website.

•  Een aantal vergaderingen voorafgaande aan 
Genève om termijnen voor de Website en 
samenwerking met ChemWatch te bepalen 

Commissie Governance 
•  Zij zullen zich richten op onderzoek van het 

financieel model en de mogelijkheid van het 
werven van een uitvoerend directeur. 

•  Review van de bestaande Governance 
documenten, aanbevelen voor wijzigingen 
indien nodig aan Board voorleggen.

Samenwerking Chemwatch
In de vergadering presenteerde Karen Niven 
een voorstel voor een samenwerking met 
Chemical Watch. Het idee is om samen met hen 
in de toekomst IOHA Newsletters te leveren als 
onderdeel van een nieuw product dat zij willen 
ontwikkelen. ChemWatch is geïnteresseerd 
geraakt om in hun huidige communicatie op het 
gebied van risk assess ment ook exposure toe 
te voegen. Ze zien de samenwerking met IOHA 
als een mogelijkheid om dit te realiseren.

Terugkoppeling 10e IOHA congres in London
In London heeft afgelopen jaar het 10e Inter-
national Scientific IOHA congres plaats 
gevonden. Met als missie Building on Occu-
pational Hygiene Together heeft de BOHS een 
mooi congres neergezet. 
Er waren gedurende 4 dagen ongeveer 700 
deelnemers, afkomstig uit 47 landen (waarvan 
18 ontwikkelingslanden). Er werden 321 ab-
stracts ingediend waarvan er 301 werden 
uitgenodigd voor een presentatie. Zowel de key 
notes als ook de Ignite sessie waren van goede 
kwaliteit. 
In totaal waren er 32 deelnemers uit Nederland. 
Nederland heeft met de Sessie ‘Dutch Design’ 
een goede indruk achter gelaten. Het congres 
werd door deelnemers goed beoordeeld. 
Financieel heeft het voor de IOHA tot een 
positief resultaat geleid van ongeveer £ 34.000.
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IOHA congres 2020 
Voor het organiseren van het IOHA congres in 
2020 hebben de Koreaanse, Zuid-Afrikaanse 
en een aantal Zuid-Amerikaanse organisaties 
interesse getoond. Hun voorstellen zullen 
in de volgende vergadering (Geneve 2016) 
gepresenteerd en beoordeeld worden.

Bestuur en financiën 
Aan het eind van het jaar 2015 kunnen we 
zeggen dat er sprake is van een gezonde 
financiële situatie. Na een aantal jaren met een 
minder positief resultaat, en het inboeten op 
aanwezige reserves, is er met de opbrengst 
van het congres in London, £ 81.019 in kas. 
Als penningmeester ben ik content met het 
behaalde resultaat. Na 5 jaar ben ik als penning 
meester afgetreden. Ruth Jiminez’ (Spanje) zal 
mijn taak binnen het bestuur overnemen.  
Het IOHA bestuur voor 2016 bestaat uit: 
• Karen Niven (President)
• Doo Young Park (President Elect)
• Jimmy Perkins (Past President)
• Ruth Jiminez (Secretary Treasurer)

Nieuwe leden en accreditatie
IOHA is sinds de bijeenkomst in Australië 
uitgebreid met een nieuw land namelijk 
Argentinië. Op het gebied van NAR (National 
Accreditation Recognition) is er in London een 
speciale workshop geweest om meer aandacht 
te besteden aan de wederzijdse erkenning 
van de accreditatie-schema’s van de diverse 
aangesloten landen. Momenteel wordt dit 
verder uitgewerkt. In het afgelopen jaar zijn 
drie accreditatie-schema’s hernieuwd: van 
Zwitserland, Frankrijk en Engeland.  
Het Duitse accreditatie schema is voor het  
eerst toegekend. 

Andrea Hiddinga, 
NVvA-vertegenwoordiger (aftredend 
penningmeester) IOHA
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In het kader van de serie ‘Arbo in en om het huis’ dit keer: tuinonderhoud. 
Het is weer die tijd van het jaar: voordat alle blad gaat uitlopen, 

moeten de populieren in de binnentuin van het appartementencomplex geknot worden. 
Hoge bomen vangen immers (te) veel wind en houden met volle kroon het zonlicht tegen, 

met als gevolg: omwaaigevaar voor de boom en verminderd welzijn voor de bewoners. 
Over een paar weken is het geen doen meer, als alles alweer in het blad zit

De vorige keer (ca.15 jaar geleden) werden alle stamdelen en takken, groot en klein, afgevoerd met 
klein materieel en kruiwagens. Maar dit jaar kwam er een 45 meter hoge torenkraan aan te pas om 

alles over het dak van het complex heen te tillen.  
Of het werk daar veiliger of goedkoper van is geworden is niet duidelijk, 

wel dat het tot veel meer overlast leidde voor de bewoners …

De redactie roept de lezers op om foto’s aan ons te mailen, liefst voorzien van een kort commentaar. 
Wat is er te zien en waarom wilt u dit delen met de lezers van de Nieuwsbrief. 
U kunt uw foto’s mailen aan het secretariaat (nvva@arbeidshygiëne.nl) of aan één der redactieleden.

ARBOFOTO
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BOEKBESPREKING:  
BEROEPSZIEKTEN VOORKOMEN 

Op initiatief van PHOV heeft Vakmedianet eind 2015 dit boek uitgebracht met als ondertitel  
‘De sluip moordenaars aangepakt’. Titel en subtitel zijn een beetje misleidend en zouden (bedrijfs-)
artsen en  andere medisch geïnteresseerden kunnen aantrekken. Wie meer wil weten over 
specifieke beroeps ziekten en hun oorzaken, komt hier echter niet aan zijn trekken. Het boek is 
veeleer bedoeld om verschillende arbo-deskundigen bekend te maken met de beroepspraktijk van 
arbeidshygiënisten. Het beschrijft aan de hand van praktijkgevallen de diverse mogelijkheden die 
er zijn om arbeidsomstandigheden te onderzoeken en te verbeteren, waarbij dan wel het oogmerk 
is om beroepsziekten te voorkomen. Jaarlijks overlijden immers in Nederland tussen de 2500 
en 5500 personen als gevolg van ‘slechte arbeidsomstandigheden’. Daarbovenop komt dan nog 
enns een ziektelast van meer dan 150.000 DALY (Disability Adjusted Life Years). Ter vergelijking: 
bedrijfsongevallen kosten in Nederland jaarlijks het leven aan ongeveer 80 personen en leiden 
daarboven tot een ziektelast van ongeveer 9.000 DALY. Redenen genoeg dus om de preventie van 
beroepsziekten meer prioriteit te geven dan de afgelopen decennia het geval is geweest. 

Doelgroep
Het boek is bedoeld voor ‘iedereen die op een 
of andere wijze betrokken is bij het ver beteren 
van werkomstandigheden, zoals preventiemede-
werkers, KAM-medewerkers, QESH-functio-
narissen, veiligheidskundigen, bedrijfsartse,  
organisatiedeskundigen en arbeids deskundigen’.  
Daarnaast hopen de auteurs ook ‘arbeids hygië-
nisten te inspireren en een bredere, creatievere 
kijk als deskundige te geven’. 
De beschreven casussen zijn afkomstig uit 
de beroepspraktijk van vijf arbodeskundigen 
(arbeidshygiënist, hoger veiligheidskundige, 
ergonoom/A&O) maar vallen alle onder het 
vakgebied van een arbeidshygiënist.  
Er komen in totaal bijna 60 casussen aan 
bod: het opent met één casus met meerdere 
belastende factoren tegelijkertijd, daarna 
komen achtereenvolgens chemische stoffen 
(19), biologische agentia (11), fysische factoren 
(15), fysieke belasting (10, waaronder ook 
gevallen van fysieke klachten ten gevolge van 
werkdruk). De beschrijvingen van de casussen 
zijn opgebouwd volgens een vast format en 
worden steeds afgesloten met een reflectie op 
de gekozen aanpak, de resultaten en valkuilen. 

Plussen … 
Aan het begin wordt in een kort hoofdstuk 
‘Theorie’ uitleg gegeven over de hoofdrubrieken 
van de arbeidshygiëne en een opmerkelijk 
heldere uitleg van de ‘arbeidshygiënische 
strategie”. Opmerkelijk, omdat veel auteurs 
van publicaties waarin deze strategie wordt 
uitgelegd, de neiging hebben om ‘maat regelen 
aan en om de bron’ (zoals afscherming, 
bronafzuiging) gelijk te schakelen met ‘maat-

Redactie:  Oosthuizen, Van Alphen, 
Van der Meer – de Pater

Jaar van uitgave: 2015 (november)
Aantal pagina’s:  320
Uitgever:  Vakmedianet,  

Alphen a/d Rijn 
ISBN: 978-94-62-15312-7
Prijs: € 39,95 
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regelen in de omgeving’ zoals ruimte ventilatie. 
Deze maatregelen worden dan alle geschakeld 
onder ‘technische maatregelen’, terwijl ook 
naar mening van ondergetekende, dit twee 
verschillende niveaus in de strategie betreft, die 
na elkaar moeten worden afgewogen. 

Zoals de auteurs aangeven, is de aandacht 
voor chemische factoren (ongeveer éénderde 
van de casussen) het grootst. De reden die zij 
zelf daarvoor geven is dat de diversiteit aan 
stoffen en hun gebruik zeer groot is.  
Maar wellicht speelt hierbij ook een rol, dat juist 
chem ische factoren met lange-termijn effecten, 
in de werkomgeving zo vaak onopgemerkt 
blijven. Dit in tegenstelling tot factoren als 
klimaat, lawaai, trillingen en fysieke belasting 
die veelal waarneembaar zijn en vaak ook 
direct waarneembare effecten hebben.  
Mogelijk dat daardoor chemische factoren 
vaker eerst door arbeidshygiënisten onderzocht 
moeten worden voordat werkgevers tot het 
inzicht komen dat maatregelen nodig zijn om de 
gezondheid van de werknemers te beschermen. 

… minnen 
Wat als gemis kan worden ervaren, is het 
ontbreken van een verantwoording vooraf van 
de per casus gekozen onderzoeksopzet. Niet 
alleen bij onderzoek van chemische factoren, 
ook bij onderzoek naar klimaat of lawaai, en bij 
fysieke belasting kan de onderzoeker kiezen uit 
verschillende benaderingen: alleen observeren 
eventueel aangevuld met interviews, of 
metingen uitvoeren. De blootstelling (geluid, 
stoffen) schatten, al dan niet aangevuld met 
indicatieve metingen, of een uitgebreider 
meetprogramma uitwerken, persoonsgebonden 
of stationaire metingen. Ook voor onderzoek 
van fysieke belasting zijn er verschillende 
methodieken beschikbaar. Het zou bij veel 
casussn interessant zijn de overwegingen te 
kennen die geleid hebben tot een bepaalde 
keuze. 

Bij chemische factoren wordt bijvoorbeeld niet 
duidelijk gemaakt waarom de blootstelling 
in het ene geval niet en in het andere wel 
wordt gemeten, of waarom precies er de ene 
keer volstaan wordt met schattingen of met 
indicatieve metingen en een ander keer een 
uitgebreider meetprogramma wordt uitgevoerd. 
Ook bij een onderzoek naar fysieke klachten in 
het werk wordt na een interview en observatie 
van het werk, een EMG (Elektro-myogram) 
gemaakt. Daarbij wordt niet vooraf duidelijk 
gemaakt waarom hiertoe wordt besloten. 

Soms komt in de verdere bespreking naar 
voren dat bijvoorbeeld een beperking in het 
beschikbare budget een rol speelde, maar 

vaker blijft het waarom onduidelijk.  
Naast dergelijke situationele argumenten, 
zouden juist ook de vakinhoudelijke over-
wegingen hierbij interessante inzichten 
kunnen opleveren. Jammer (in elk geval 
voor arbeidshygiënisten) dat die niet bij alle 
casussen steeds duidelijk worden gemaakt. 

In een fabriek voor voedingsstoffen werd 
een interessante ‘Control banding’ matrix 
opgesteld. De blootstelling van de 200 stoffen 
die in het bedrijf voorkomen werd alleen met 
Stoffenmanager berekend, maar niet gemeten. 
Waarom er in dit geval geen enkele meting is 
uitgevoerd is niet goed duidelijk. 
In een casus van een houtwerkplaats, waren 
houtstof en belangrijke bronnen waren zicht-
baar aanwezig: houtstof op veel oppervlakken, 
recirculatie van lucht vanuit de stofafzuiging 
naar de werkruimte en het handmatig aanvegen 
van de werkplaats. Ook zonder metingen 
konden in deze situatie dus direct al diverse 
maatregelen worden aanbevolen. Toch werden 
er indicatieve stofmetingen uitgevoerd, maar 
geen TGG-8uur. 
Uit de evaluatie blijkt de indicatieve metingen 
ertoe bijdroegen om de betreffende mede-
werkers te overtuigen van de noodzaak van 
beheersmaatregelen. Omdat ze konden mee-
kijken op de direct afleesbare stofmeter, zagen 
ze zelf ook hoe hoog de stofconcentratie kon 
oplopen. Niet meten, of PAS-metingen (waarbij 
de uitslag weken later volgt), zouden in dit 
geval geen of veel minder overtuigingskracht 
hebben. Maar uit de casus blijkt niet dat dit een 
overweging vooraf is geweest, dus het waarom 
van deze keuze is niet duidelijk. 
 
… en minnetjes 
Verder stoorden (in elk geval bij onder geteken-
de) sommige opmerkingen en hier en daar 
de gebruikte formulering. In een casus wordt 
gezegd dat met behulp van het programma 
Stoffenmanager de blootstelling “werd bepaald’. 
Hier zou ik liever lezen dat de blootstelling werd 
‘beoordeeld’ of ‘geschat’. Of neem de casus van 
glas- en steenwolisolatie, na de opmerking dat 
de producenten aangeven dat het materiaal niet 
kankerverwekkend is, volgt een reprimande: 
“Wel geven ze op de verpakking aan dat bij het 
aanbrengen van het materiaal in kleine ruimten 
adembescherming nodig is. Vreemd eigenlijk 
als het materiaal niet schadelijk is.”  
De producenten beweren volgens de tekst 
echter niet dat het materiaal niet schadelijk is, 
maar dat het niet kankerverwekkend is.  
Op zich kun je dat standpunt wat nuanceren, 
maar waarom deze sneer? 

En nogmaals de casus houtwerkplaats, daar 
werden kortdurende indicatieve metingen 
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CURSUSSEN en SYMPOSIA

Maart 2016
V&VN Arboverpleegkundigen viert in maart 
2016 haar 70-jaar bestaan. Ter gelegenheid 
daarvan komt het FOHNEU (Federation 
of Occupational Health Nurses within the 
European Union) congres naar Nederland.
Van 16 t/m 18 maart 2016 in de Doelen te 
Rotterdam.
Meer informatie: http://fohneucongress2016.com

April 2016
Congres Risicomanagement  
5 april 2016, Ahoy Rotterdam, tijdens de 
beurs Safety&Health en Emergency Expo. 
Organisatie: Vakmedianet. Gratis toegang voor 
leden van de NVVK, NVvA, BA&O en NEVI.
Meer informatie: Meer informatie:  
http://www.congresrisicomanagement.nl/

uitgevoerd, waarbij ‘om toch een beeld te krijgen 
van het risico een vergelijking is gemaakt met 
de grenswaarde’. Het resultaat: “Bij het vegen 
wordt zelfs de grenswaarde overschreden. 
Dit betekent dat directe actie noodzakelijk is 
om de blootstelling te reduceren.” Naar mijn 
mening, kun je die conclusie niet trekken op 
basis van een indicatieve meting en ook bij een 
wat langduriger meting mag dat niet zonder 
het resultaat daarvan om te rekenen naar de 
gemiddelde blootstelling over een werkdag. 
En hoewel het alleszins zinvol is om in deze 
situatie maatregelen te nemen, roept de 
argumentatie vragen op. Maar goed, daarmee 
draagt het boek in elk geval bij aan bezinning in 
onze beroepsgroep. 

Slotsom
Als aanvulling op het in de vorige Nieuwsbrief 
besproken Handboek Arbeid en Gezondheid 
is dit boek zeker waardevol. Titel en subtitel 
van dit boek zijn dus, behalve een beetje 
misleidend, ook enigszins pretentieus, want 
of de informatie uit dit boek voldoende is om 
(oorzaken van) beroepsziekten in alle gevallen 
efficiënt aan te pakken is nog twijfelachtig. 
De beschreven casussen bieden over hat 
algemeen voldoende leerstof, ook voor 
arbeidshygiënisten, die ze kunnen vergelijken 
met soortgelijke casussen in de eigen 
beroepspraktijk of zich af kunnen vragen ‘Hoe 
zou ik in dit geval zelf te werk zijn gegaan?” 

Sommige casussen beschrijven een vrij 
uitgebreid onderzoek en andere gaat het juist 
om een beperkte, maar efficiënte aanpak. 
Efficiënt in de zin, dat er duidelijke en praktisch 
toepasbare beheersmaatregelen geadviseerd 
konden worden. Zeker voor een (extern) 
adviseur is het niet altijd makkelijk om een 
bedrijf vooraf te overtuigen van het nut of 
de noodzaak van een uitgebreid onderzoek. 
En als de offerte nogal prijzig uitpakt is er 
meestal wel een concullega in de markt die 
een goedkoper aanbod wil doen. Dit boek 
geeft ook veel casussen waarin met een kort 
onderzoek veel bereikt werd, zodat die-hards 
onder de arbeidshygiënisten die altijd meteen 
de meetapparatuur uit de kast willen trekken, 
hiervan kunnen leren. 

Kortom
Naar mijn mening zou een iets uitgebreider 
verantwoording vooraf van de gekozen 
onderzoeksopzet per casus, een meerwaarde 
kunnen bieden. Maar niettemin biedt dit 
boek, zowel voor beginnende als voor meer 
ervaren arbeidshygiënisten, een groot aantal 
interessante en zeker ook leerzame casus-
beschrijvingen.

Recensie: Jodokus Diemel, 
redactie Nieuwsbrief en website

September 2016
the 25th Epidemiology in Occupational 
Health Conference (EPICOH) and the 8th 
International Conference on the Science of 
Exposure Assessment in Epidemiology and 
Practice (X2016) 
6-8 september 2016 , (X2016), Barcelona, Spain.
Meer informatie: http://www.epicoh2016.org/  

EPICOH en X worden voor het eerst samen 
georganiseerd met het oog om kennis over 
 blootstellingskarakterisering, arbeidsepidemio-
logie en interventies bij elkaar te brengen.  
De deadline for insturen abstracts is 15 maart 
a.s. Neem voor meer informatie over deze 
bijeenkomst contact op met Jelle Vlaanderen of 
Roel Vermeulen, Institute for Risk Assessment 
Sciences, Universiteit Utrecht.
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A sound (of) climate… 
u Verslag Healthy Buildings 2015  
u Installatiegeluid: een zegen?   
u  Schoolventilatie:  

(geluid-) klasse apart?  

En verder:
u (Uit-)Stelsel nieuwe certificering 
u Nieuws van IOHA 
u  Boek: Beroepsziekten voorkomen


