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NVvA werkgroep

Divers 12 personen:

• Arbeidshygiënisten uit Contactgroep Biologische factoren NVvA

• Biologische veiligheidsfuntionaris

• RPS, arbeidshygiënist

• VLA kring Binnenmilieu Advies, adviseurs microbiologisch luchtonderzoek 

Parellel aan ontwikkeling van deze guidance ook internationale guideline:

2019-2020: Formulation ILO Technical Guidelines on Occupational Exposures
to Biological Hazards



Werkgroep Contactgroep 
Biologische factoren

Het vorige Guidance document over dit onderwerp dateert van 
1989 en is aan herziening toe (NVvA/NVAB 1989)

Het doel van de werkgroep is om op dit onderwerp een 
Guidance document op te stellen.

Het doel is antwoorden formuleren op vragen als:
1. Wanneer heeft het zin/ geen zin om metingen uit te 

voeren?
2. Hoe interpreteer je de uitkomst van metingen?
3. Welke positie hebben vuistregels hierin?
4. Wat zijn de beperkingen  van de vuistregels/ richtlijnen?



Micro-organismen op de werkplek in AI bladen 

• AI-09 Biologische agentia • AI-07 Kantoren en AI-24 
Binnenmilieu



Workshop micro-organismen op de werkplek

1. Guidance voor onderzoek blootstelling aan biologische agentia

Voorbereiding: Remko Houba, Wilco van der Lugt & Theo Willems

2. Kantooromgeving vuistregels voor aantallen mico-organismen in de 
binnenlucht

Ineke Thierauf & Ruud Konings







Nut van micro-organismen meten?

• Gezondheidsklachten individu of groep

• Controle hygiëne werkruimten of ventilatiesysteem

• Management wil “harde” cijfers 

Maar….

• Geen dosis-respons relatie

• Cultiveerbare levende micro-organismen in binnenlucht

• Onbekend wat is “normaal” in kantoren

• Wat zeggen de uitkomsten van de metingen?



Al jaren in AI-9 en AI-24 : 
“VLA” richtwaarden voor kantoren

• Vanuit VLA kring Binnenmilieu Advies

• Gebaseerd op vermeende schadelijkheid

(ontstaan irritatie, allergie, ziekte)

• Onafhankelijk van risicoklasse pathogenen

• Richtwaarden als normen gehanteerd

• Al jaren discussie binnen NVvA over aanpassingen



Op zoek naar diagnose instrument ipv “normen”

Antwoorden gewenst op: 

• Wat is normaal in kantoor? Gegevens RPS en VLA

(per soort cultiveerbare micro-organismen in KVE/m³)

• Welk risico bij afwijken van normaal? 

• Wat weet je dan? 



3 groepen A, B, C plus totaal kiemgetal

• Vuistregels gebaseerd op meetdata KVE/m³ van RPS en VLA

• In de praktijk vooral indicatororganismen voor probleem met 
schoonmaak, hygiëne en/of waterschade

• Risicoklasse 1 en 2 volgens Europese wetgeving in alle 3 groepen 
micro-organismen:

1 = zonder risico, 2 = laag risico, goed behandelbaar



EU categorieën

EU Ziekte? Verspreiding? Behandelbaar?

1 nee - -

2 ja nee ja

3 ernstig ja ja

4 zeer ernstig ja nee

Ebola 
Marburg
etc.

TBC 
Typhus
Dysenterie
De Pest
Influenza A 
HIV 



Totaal kiemgetal < 3000 KVE/m³

• Daarboven mogelijke bron

• Micro-organismen uit groep, A, B, en C plus 

overige en niet geïdentificeerde bacteriën, schimmels en gisten

Onderbouwing: 

• Uitzonderlijk hoge meetresultaten ten opzichte van “normaal”, 
beschikbare meetdata: 95% < 3000 KVE/m³

• Meestal een of meerdere soorten > vuistregels 

• Meestal een of meerdere soorten > buitenluchtconcentratie



Groep A: irritatie mogelijk als veel aanwezig, voorstel: 
Bacteriën totaal: < 1000 KVE/m³ 
Micrococcus spp (1) *)
Staphylococcen (niet aureus) (2) 
Bacillus soorten (2) 
Gisten en schimmels totaal: < 500 kve/m3

Cladosporium soorten  (1) 
Penicillium (incl. Talaromyces soorten) (1)

• Soorten vooral menselijke huidflora 
• Verschillen per locatie in soort en aantal 
• Veel aanwezig in het binnenmilieu en buitenlucht 
• Indicatoren voor schoonmaak werkruimtne en ventilatiesysteem

*) risicoklasse volgens Europese wetgeving



Groep B irritatie mogelijk bij lagere aantallen dan 
groep A, voorstel: 

Bacteriën totaal <100 kve/m3

Schimmels en gisten totaal < 100 kve/m3

• Soorten die minder vaak voorkomen en/of in lagere concentraties

• Endo- of exotoxine vormend Enterobacteriaceae resp. 
Staphylococus aureus 



Soorten groep B irritatie mogelijk bij lagere 
aantallen dan groep A, voorstel: 

Bacteriën totaal < 100 kve/m3

Enterobacteriaceae (2) *), endotoxine vormer 
Staphylococcus aureus (2) , huidflora 
Schimmels en gisten totaal < 100 kve/m3

Aspergillus fumigatus (2) 
Aspergillus (overig) (1)
Alternaria soorten (2)
Chaetomium soorten (1)
Mucor soorten (1)
Rhizopus soorten  (2)
Phoma soorten (2)
Scopulariopsis soorten (1)
Aureobasidium soorten(1)
Candida soorten
Rhodutorula soorten

*) risicoklasse volgens Europese wetgeving



Groep C: zelden aangetroffen in kantoren, voorstel:
Per soort: < 10 kve/m (0 kolonie per meting)
Micro-organismen die zelden voorkomen in het binnenmilieu, 
aanwezigheid ervan geeft reden tot bronopsporing
Aantal trage groeiers, dus langer kweken
Bacteriesoorten
Micromonospora en Microbispora soorten (1)*)
Thermofiele actinomyceten (2) 

Schimmelsoorten
Aspergillus fumigatus (2)

Aspergillus niger (1)
Aspergillus flavus (2) 
Stachybotrys soorten (–)

Acremonium soorten (1)

Fusarium soorten (2)  

*) risicoklasse volgens Europese wetgeving



Vuistregels micro-organismen binnenmilieu kantoren 

Voorstel NVvA contactgroep biologische agentia april 2019
Totaal kiemgetal < 3000 KVE/m3 incl. overige bacteriën, schimmels en gisten (buiten standaardlijst). 

Groep A Groep B Groep C

Irritatie klachten mogelijk bij 

substantiële aantallen. 
Irritatie klachten mogelijk bij lagere 

aantallen.

Zelden voorkomend in kantoren. 

Als aanwezig nader onderzoek naar bron.  

Bacteriën totaal 

< 1000 KVE/m3
Bacteriën totaal 

< 100 KVE/m3

Bacteriën per soort 

< 10 KVE/m3 (0 kolonie / meting)

Micrococcus soorten1

Staphylococcen (niet aureus)1

Bacillus soorten1

Enterobacteriaceae2

Staphylococcus aureus

Thermofiele actinomyceten

Micromonospora en Microbispora soorten

Schimmels + gisten totaal 

< 500 KVE/m3
Schimmels + gisten totaal 

< 100 KVE/m3

Schimmels + gisten per soort 

< 10 KVE/m3 (0 kolonie / meting)

Cladosporium soorten4

Penicillium

(incl. Talaromyces soorten)4

Aspergillus (overig)4

Alternaria soorten4

Mucor soorten

Rhizopus soorten

Phoma soorten

Aureobasidium soorten

Candida soorten

Rhodutorula soorten

Aspergillus fumigatus4

Aspergillus niger

Aspergillus flavus

Fusarium soorten 

Stachybotrys soorten3

Acremonium soorten3

Chaetomium soorten3

Scopulariopsis soorten3

1 - Indicator organisme voor de mate van schoonmaken van de werkruimten.
2 - Indicator organisme voor hygiëne. 
3 - Indicator organisme voor waterschade.
4 - Bij te openen ramen hoeveelheid beïnvloed door buitenluchtconcentraties.



Indicator micro-organismen
• Aandacht voor schoonmaak en ventilatie (groep A)

• Micrococcus soorten
• Staphylococcus soorten (niet S. Aureus)
• Bacillus soorten

• Aandacht voor vocht- / water
• Stachybotrys soorten (groep C)
• Acremonium soorten (groep C)
• Chaetomium soorten (groep B)
• Scopulariopsis soorten (groep B)

• Aandacht voor schoonmaak op warme plekken 
(warmte elementen in LBK, toevoer units en 
radiatoren)
• Thermofiele actinomyces soorten (groep C)

• Aandacht voor onderhoud van planten
• Mucor soorten (groep B)



Resultaten vergelijken?

• Werkruimten zonder klachten in zelfde gebouw. 

• Met buitenlucht als ramen open kunnen, grond schimmels:

Aspergillus, Cladosporium en Penicillium soorten

• Luchtbehandelingsysteem vanaf buitenlucht inname rooster tot aan 
toevoerrooster werkruimte en werkruimte zelf. 



Alleen voor kantoren!

Bijv. scholen andere microbiële luchtkwaliteit “normaal”

• Ander type gebruikers (kinderen)

• Andere activiteiten zoals

- Gym

- Handenarbeid

- Baby- en kinderopvang geïntegreerd



Waar we vragen over hebben:
1. Voorstel 3 groepen en totaal kiemgetal KVE/m³ zinnig en bruikbaar? 

2. 10 kve/m3 dus 1 kolonie/meting zinnige waarde?

3. 1 waarde “normaal/afwijkend” of ”goed/matig/slecht”

4. Aparte richtlijnen beoordeling luchtbehandeling en ruimtelucht. 

5. Wie heeft ook onderzoeksgegevens / waarden? 
• Wat is normaal in ruimtelucht en wat afwijkend in KVE/m³
• Welke zijn afwijkende/bijzondere soorten.
• Wat doen met allergenen en toxine vormers? 
• Hoe beoordelen in relatie tot “hazard”. 
• Hoe omgaan met “trage” groeiers (bijv. Acremonium soorten).


