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Inhoud abstract: Doel Bevorderen van gestructureerd onderzoek naar de kwaliteit van 

het binnenklimaat.  

Achtergrond Dagelijks worden we blootgesteld aan bacteriën en schimmels, thuis en op 

het werk. In gebouwen zijn bacteriën meestal afkomstig van mensen zelf, van huisdieren 

of ongedierte. Schimmels komen in de meeste gevallen van buiten. Een verstoord 

binnenmilieu, bijvoorbeeld door onvoldoende of ondeugdelijke ventilatie, kan leiden tot 

meer klachten bij mensen met luchtwegaandoeningen zoals COPD, astma en allergie. Er 

is geen consensus over het antwoord op de vraag of een slechte kwaliteit van het 

binnenmilieu zelf luchtwegaandoeningen kan veroorzaken. Onduidelijk is ook of de 

kwaliteit van het binnenmilieu wordt bepaald door de concentratie micro-organismen of 

de aanwezigheid van specifieke, micro-organismen. Als medewerkers klachten ervaren 

die in verband worden gebracht met een verstoord binnenklimaat kan dit leiden tot het 

uitvoeren van metingen. De metingen van de meeste commerciële bedrijven betreffen 

momentopnamen, waarbij de resultaten worden vergeleken met richtwaarden van de 

Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten (VLA) die in 2011 zijn 

gepubliceerd en ook vrij breed zijn overgenomen. De vraag is wat de onderbouwing is 

van deze normen. Door onjuiste uitvoering en interpretatie kan het op de werkvloer 

helemaal uit de hand lopen en wordt het sick building syndrome een self fulfilling 

prophecy.  

Casus Een groot aantal medewerkers met een administratieve functie binnen een 

organisatie ontwikkelden diverse klachten, die werden toegeschreven aan een slecht 

binnenklimaat. Er werden metingen verricht met zeer verontrustende uitslagen en 

gevolgen. Onderzoek naar de blootstelling aan micro-organismen in het binnenklimaat, 

de methoden, de meetresultaten, de interpretatie en de valkuilen zullen worden 

besproken. Het moeizame proces dat de vicieuze cirkel moet doorbreken van 

gezondheidsklachten in het kader van een sick building syndrome en door attributie 

zullen tijdens de discussie aan bod komen.  

Bespreking De normen van de VLA voor het binnenklimaat zijn misleideind en 

belemmeren het herstel van medewerkers. Er zijn geen gestandaardiseerde 

meetmethoden en er zijn ook geen valide normen zoals we die voor veel chemische 

stoffen kennen. Meetmethoden zoals EDC (electrostatic dust collectors), die vergelijking 

mogelijk maken met resultaten die gepubliceerd zijn in de literatuur hebben de voorkeur. 

Verder is het raadzaam om bij metingen de concentratie en de samenstelling van de 



binnenlucht te vergelijken met een gelijktijdige meting van de buitenlucht. Grote 

afwijkingen kunnen dan als aanwijzing voor een afwijkend binnenmilieu worden gezien.  
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