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ZIEK VAN JE BUIS 

REDE 

uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van bijzonder 
hoogleraar in de Biologische Agentia in de Woonhygiene bij 
de Rijksuniversiteit te Utrecht 

op woensdag 27 november 1991 

door 

Dr. Johanna E.M.H. van Bronswijk 



.. 
~ c51.~ !J DEN 

.... .. ....... in het Utrechtse ............ (H. Vos) 
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M~jnheer de Rector Magnificus, 

Zeer gewaardeerde Toehoorders(*), 

Met het begrip 'Biologische Agentia' betrokken op het woonmilieu is de 
politiek de wetenschap voorgegaan. De toenmalige Minister van VROM, 
nu onder meer voorzitter van het Nederlandse Wereld Natuur Fonds, drs. 
E.T.H.M. Nijpels (1), presenteerde begin december 1986 de Notitie 
Binnenmilieu (2) aan de Tweede Kamer der Staten Generaal die hierom 
in oktober 1985 had gevraagd. In dit stuk werd een overzicht gegeven 
van de als chemische, fysische en biologische agentia aangeduide veront
reinigingen die het binnenmilieu belasten en waar je ziek van kunt 
worden. Zagen de biologische en de medische wetenschap virussen en 
wormen, parasieten en allergeenproducenten, toxinen en allergenen als 
aparte en onafhankelijke onderzoeksobjecten, de politiek komt de eer toe 
van de synthese: biologische verontreiniging en haar effecten als een 
samenhangend geheel. Het jaar daarop nam de Stichting Minibiologisch 
Onderzoek de integrate visie over bij de organisatie van een eendaags 
symposium (3). Ik beschouw bet als een eer deze synthetische benadering 
van het probleemgebied te mogen voortzetten in de bezetting van twee 
bijzondere leerstoelen, een hier en de andere in Eindhoven. 

Zo ligt een pad open naar inzicht in aard, omvang en beheersing van 
gezondheidsschade: de woonhygiene (4), zoals die multidisciplinair wordt 
onderzocht binnen de in 1988 door deze universiteit en de Technische 
Universiteit Eindhoven opgerichte Interuniversitaire Werkgroep 'Wooing 
& Gezondheid', en haar in 1989 door de faculteit goedgekeurde onder 

(*) A summary in English may be found on page 30 
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zoekprogramma (5). De onderzoeksresultaten tot nu toe wijzen de weg 
naar succesvol en efficient ingrijpen door ontwerpers, gebruikers, beheer
ders en eigenaars van gebouwen. De biologische gegevens aldus geplaatst 
in een hygienisch kader, leiden naar technische oplossingen waarbij het 
preventieve of curatieve effect als richtsnoer dient. 

Maar eerst: de relatie tussen wonen en gerondbeid zelf, was die altijd zo 
vanzelfsprekend? Anders gezegd: hoe zat dat in de goede, oude tijd? 

ZOALS HET KLOKJE THUIS TIKT, TIKT HET NERGENS 

Dit overbekende spreekwoord is nog geen twee eeuwen oud (6) , even 
jong als de algemene acceptatie van huiselijkheid. Pas sedert bet midden 
van de vorige eeuw wordt van onze woning de plaats bij uitstek gemaakt 
om gezond uit te rusten van de dagelUkse beslommeringen en nieuwe 
kracbten op te doen voor latere taken . Toen ook werd bet Nederlandse 
huis een thuis: de plek waar een nieuwe generatie opgroeit en waar deze 
bescherming vindt. 

Voordien gebeurde dit op straat of in de kroeg. Het huis was er om te 
slapen, om er eten te bereiden en vooral om met het gebele buisgezin te 
werken voor zover dit niet in de openlucht kon geschieden (7) . Steden 
hadden de naam ongezond te zijn. Nog in 1832 en 1837 raasden chole
ra-epidemieen over ons land. Tachtig procent van de slacbtoffers viel 
onder de stedelijke arbeiders. Tering -tuberculose- was een dagelijks 
voorkomend verscbijnsel in de stad (8). 

Nadat wonen en werken gescheiden raakten in bet voortschrijdende 
industriele tijdperk, gingen filantropiscbe gegoeden als 'woonbescbavers' 
de strijd aan voor huiselijkheid onder arbeiders, de meerderbeid van de 
stadsbevolking. De idealisten baseerden zicb op een toen als nieuw en 
revolutionair beschouwd rollenpatroon: vader buitenshuis werkend en uit 
de kroeg, de kinderen van de straat en moeder die bet buis bestiert. Orn 
bet rollenpatroon en de daaruit voortvloeiende buiselijkheid mogelijk te 
maken 'moest de woning gezond worden' (9). Uit dit streven kwamen, 
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behalve het eerder genoemde rollenpatroon, de eerste woningbouwvereni
gingen voort (10). 

Hoewel er vanuit de mediscbe boek al aan bet begin van de l 9e eeuw 
campagne was gevoerd voor 'gezonde leefomstandigheden', dateert bet 
wetenscbappelijk onderbouwde, herkenbare concept uit bet 'Verslag aan 
den Koning over de vereischten en inrigting van arbeiderswoningen' van 
1855; een essay geschreven door zes leden van het toen nog jonge 
'Koninklijk Instituut voor Ingenieurs'. Conclusie: techniek en hygiene 
dienden verbeterd te worden, dus stromend water, riolering, meer toetre
ding van gezond zonlicht en frisse lucht; daarna kon de opvoeding van de 
arbeiders een aanvang nemen ( 11). 

De morele uitgangspunten waren koren op de molen van de eerder 
genoemde woonbescbavers, doch hadden lange tijd weinig effect op de 
Nederlandse overbeid. Pas nadat Engelen in zijn proefschrift waarmee bij 
in 1870 aan deze universiteit promoveerde, opmerkte dat ' ... de arbeider 
evenals de machine een goed onderkomen behoeft, wil b~j veel produce
ren' (12), komt er scbot in de zaak: rapporten, commissies, congressen. 
Uiteindelijk trad op 1 augustus 1902 de Woningwet in werking. De 
gemeenten kregen de plicht en de instrumenten om de leefomstandigheden 
in stad en land te verbeteren (8); opvoeden was daarbij niet voorgeschre
ven. Virale en bacteriele ziekten werden zo teruggedrongen. Binnenshuis 
loop je tegenwoordig geen cholera meer op, noch de pest, en slechts 
zelden tuberculose. 

Maar woningbouw en baar verbeteringen hebben altijd keerzijden gebad. 
De mens pikte als holbewoner of later in zijn eerste huis met landbouw
huisdieren onder een dak, de mensevlo op van vos of varken (13). De 
huisdieren namen tegelijkertijd weer scburftmijten van de mens over (14). 
Verbetering van verwarming en huizenbouw in de Middeleeuwen gaf de 
bedwants de mogelijkheid tot in onze streken door te dringen. De appre
ciatie van huiselijkheid enkele eeuwen later bracbt een vergrote expositie 
aan binnenhuisallergenen met zicb mee. Het ziekmakende effect daarvan 
was toen al eeuwen bekend (15). Dieren, nu als gezelschapsdieren, zijn in 
de woning teruggekeerd, met andere vlooien, schurft, ringworm en 
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allergenen (16). Rondom het huis, in tuin en gemeentegroen, leven teken, 
oogstmijten, wespen, hastaardsatijnv linderrupsen, processiev linderrupsen, 
cercarien van Trichobilharzia; en verder nog andere mogelijke oorzaken 
van jeukende huiduitslag uit de zogenaamde prurigo-parasitaria-groep 
( 17). Zolang het hierbij om obligaat parasitaire relaties gaat, kan gezond
heidsschade betrekkelijk eenvoudig worden voorkomen door de verwek
ker te ontwijken of te laten verdelgen door arts, dierenarts, ongediertebe
strijder, huisgenoot, of slachtoff er. 

Moeilijker wordt het bij de commensalen: meer algemene organismen die 
hun plaats in ooze leefruimten veroverd hebben en slecbts onder bepaalde 
omstandigheden gezondheidsschade veroorzaken. Talrijke allergeenprodu
centen behoren hiertoe. Hoewel allergenen ook buiten worden gevormd 
-bekend zijn gras- en boomstuifmeel- stapelen de meeste zich binnen op, 
zelfs in de schoonste huizen. Behalve huisdieren en kamerplanten, zijn de 
binnen gebouwen verblijvende buisstofmijten en overige plaagdieren 
(vroeger ongedierte genoemd), de schimmelplekken en de mens zelf, de 
schuldigen (3) . 

Daar de tijd bet niet toelaat dat ik alle biologische verontreinigingen 
behandel waarop mijn leerstoel betrekking heeft: de parasitaire, de 
toxische en de allergische, beperk ik mij voor deze introductie tot een 
allergische component binnenshuis: buisstofmijten, wetenschappelijke 
naam Pyroglyphidae. 

ALLERGIE 

Van een Duitse familie konden 454 bloedverwanten worden achterhaald. 
Hiervan bezochten 102 (dat is 22 % ) bun arts vanwege allergische klacb
ten. Ongeveer de helft van deze groep had astmatische problemen, 43 % 
eczeem, terwijl hooikoortsachtige verschijnselen bij 15 % van de patienten 
werden vastgesteld (18). Vraag je niet de arts, doch bet 'slachtoffer' naar 
de symptomen, dan geeft 50-60% aan huidklachten te hebben. Ongeveer 
de helft van de klagers heeft last van niezen, loopneus, rode of gezwollen 
ogen. Kortademigheid, waaronder astma, komt slechts in 30% van de 
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gevallen voor (19). In beide onderzoeken bebben de meeste allergici 
meerdere klacbten, ofwel tegelijkertijd, ofwel in de loop van bun leven. 

Als allergicus bescbouw ik bierbij een persoon waarbij de overgeerfde 
allergiscbe aanleg zicbtbaar is geworden: bij of zij reageert met allergi
scbe verscb~jnselen aan bijvoorbeeld neus, oog, longen of buid op bloot
stelling aan allergenen. Ergens aan bet begin van de lawine aan biocbemi
sche reacties die tot de klachten bebben geleid, staat de immunologische 
herkenning van bet allergeen, bijvoorbeeld eeo spijsverteringsenzym van 
een buissstofmijt. 

De schatting van bet percentage van de bevolking dat op allergenen 
reageert, varieert van 20-40% (20). Dit betekent dat 2 tot 3 van iedere 5 
buishoudens met allergie te maken beeft; hieronder zijn ook begrepen alle 
leefgemeenschappen in utiliteitsgebouwen, zoals: bejaardenoorden, 
intematen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra en kinderte
huizen. 

De allergiscbe klachten ontwikkelen zich pas wanneer er behalve de 
erfelijke aanleg ook een massale en gedurige blootstelling aan allergenen 
heeft bestaan. Het menselijk organisme moet de tijd krijgen een nieuw 
allergeen te leren kennen om bet daama te kunnen herkennen. Een baby 
kan in de eerste levensmaanden reeds een overgevoeligheid voor koemelk 
of andere voedingsmiddelen ontwikkelen; vanaf een leeftijd van 11 
maanden is een allergie voor huisstofmijten, huisdieren en schimmels 
aangetoond. Pas later krijgen de buitensbuisbronnen invloed, zoals 
stuifmeel van grassen, kruiden en bomen (21). 

Uit de risico-studie van Korsgaard kwam naar voren dat de berekende 
kans van een willekeurige Deen op een astma-aanval voor 60% verklaard 
kan worden door blootstelling aan produkten van huisstofmijten in de 
eigen woning. Nadat een aantal astma-patienten verhuisde naar zoge
naamde mini-risk huizen waarin geen buisstofmijten konden leven, 
verdwenen hun astmatische klachten geheel of vrijwel gebeel (22). 

De omvang van chronische allergische neusklachten bij Nederlandse 
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voor-mijten-gevoelige patienten halveerde nadat de blootstelling aan 
huisstofmijten in de eigen woning geminimaliseerd was (23). In een ander 
Utrechts onderzoek bleek dat 13 van de 15 Nederlandse constitutioneel
eczeempatienten een positieve huid-plakproef vertoonde met een aftreksel 
van huisstofmijten (24). Voor de klassieke dermatologie een merkwaardi
ge vondst wanneer we weten dat plakproeven oorspronkelijk bij contactal
lergie horen. 

Op grond van dit type gegevens lijkt het aannemelijk dat het v66rkomen 
van allergische klachten in Nederland gehalveerd kan worden door de 
blootstelling aan mijten te beperken. Het lijkt mij een deugdelijk volksge
zondheidsstreven zo 'n vermindering van een veel voorkomende en vaak 
chroniscb verlopende ziekte na te streven. Er zijn immers op jaarbasis 
miljoenen mee te besparen, zowel in de directe gezondbeidszorg als 
indirect in bet bedrijfsleven door terugdringen van ziekteverzuim en meer 
permanente arbeidsongeschiktheid. 

Vanuit een wereldoptiek is Nederland geen uitzondering. Mijtenallergie 
wordt beschouwd als een wereldwijd probleem, dat echter in de ene 
streek groter is dan in de andere (25). 

HUISSTOFMIJTEN, EEN WERELDWIJD PROBLEEM (26) 

Huisstofmijten vormen een groep afvaleters die morfologiscb verwant zijn 
aan uitwendige parasieten van zowel vogels als zoogdieren (27). Zelf 
zijn bet echter geen parasieten, doch nestbewoners die leven van haren, 
veren en buidscbilfers. Van de 46 soorten huisstofmijten die heden zijn 
opgespoord, zijn er 13 aanwezig in het nest van de mens: de menselijke 
woning. Een drietal soorten mag men kosmopoliet noemen: zij komen op 
alle continenten en in al le luchtstreken voor. 

Binnen de wooing zijn buisstofmijten min of meer gebonden aan natuur
lijk of synthetisch textiel: matten, tapijt, gestoffeerd meubilair, matrassen, 
kussens, dekens, kleding, gordijnen, behang, dat licht of zwaar vervuild 
is met buidschifers en andere stofjes . De mijten vormen bier bet middel-
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punt van een oecosysteem. Hun voornaamste energiehron, hun voornaam
ste voedsel, wordt gevormd door de losse huidschilfers van mens en 
huisdier die dag in dag uit op het textiel neerdalen. Zelf worden de 
huisstofmijten weer gegeten door roofmijten, boekenschorpioenen en 
stofluizen. Diverse schimmelsoorten verrijken de verse huidschilfers, 
zodat ze geschikter worden als voedsel en leefruimte voor de huisstofmijt. 
Bovendien vormen schimmels een geliefd voer voor zowel stofluizen als 
voorraadsmijten. Teveel schimmel 'vergiftigt' het huisstofmijtenmilieu. 

Onder huiselijke omstandigheden hebben mijten altijd te eten. ledere dag 
produceren zowel u als ik voldoende losse huidschilfertjes om een miljoen 
mijten een dag te voeden! En de stofzuiger verwijdert maar enkele 
procenten van dat stof (28). Huisstofmijten kunnen Diet drinken en 
moeten veel energie steken in hun waterhuishouding. Ze ademen door de 
huid van rug, buik en poten. Bij iedere ademtocht verliezen ze vocht. Orn 
Diet uit te drogen moeten mijten nieuw water binnenhalen. Dit doen ze 
actief via een 'eindeloze lopende band' met een geconcentreerde zoutop
lossing. Buiten het lichaam, in het podocephale kanaal dat loopt van een 
boven de eerste oksel gelegen klier tot in de holte voor de mond, wordt 
door de zouten water opgenomen uit de lucht. Binnen het lichaam wordt 
dit water weer afgegeven aan de levensprocessen. 

Zolang de mijten evensnel water verzamelen als ze het verliezen, blijven 
ze in leven. Wanneer de luchtvochtigheid in hun leefruimte tussen de 
textielvezels 65 % of meer bedraagt, ontwikkelen mijtenpopulaties zich 
voorspoedig. Vertaald in bet comfortabele kamerklimaat van de humane 
bewoner betekent dit, dat op de koelere vloer mijten gedijen vanaf een 
luchtvochtigheid in de ruimte van 55-60%, afhankelijk van de vloertem
peratuur. In dagelijks gebruikte bedden en gestoffeerd meubilair komt 
zoveel zweet terecht dat ook bij een luchtvochtigheid van de ruimte van 
30% nog enige mijtengroei mogelijk lijkt (29). 

Gelukkig voor de mijten zijn de meeste afwerk- en inrichtingsmaterialen, 
zoals stucwerk, tapijt, bed en bankstel, in staat vocht te stapelen. Tijdens 
de zomer slaan deze materialen voldoende water op om de mijten door de 
droge winter been te helpen. En bovendien beschermen ze de beestjes 
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tegen korte perioden van droge lucht, bijvoorbeeld in bed overdag. Ook 
stof en vuil nemen vocht op en veraangenamen op deze wijze bet mijten
klimaat. 

Al het leven en groeien van mijten en schimmels gebeurt in bed, leun
stoel, tapijt en overjas zonder dat de mens dat direct merkt. De diertjes 
bijten niet, ze zijn klein, kleurloos en ze kruipen weg. De gezondheids
relevantie van de mijten is voornamelijk gelegen in hun uitwerpselen, bun 
mest zogezegd: deze bevat de agressieve allergenen. 

DROOGTE ALS SLEUTEL 

Ondanks het ingenieuze lopende-bandsysteem, blijft de beschikbaarheid 
van vocht voor huisstofmijten een zwakke plek. De aantallen levende 
mijten binnensbuis varieren met de veranderingen in de absolute vocbtig
heid. Binnen is het overigens altijd vocbtiger dan buiten. Het ademen van 
mensen, huisdieren en kamerplanten, bet wassen, koken en stoken 
produceren vocht dat aan de binnenlucht wordt afgegeven. Bij voldoende 
ventilatie verdwijnt bet meeste van dit vocht naar de buitenlucbt en is dan 
voor de mijten niet meer bescbikbaar. Een ventilatievoud van 0,5 tot 1,0 
(verversingen met frisse buitenlucht per uur) resulteert in onze streken in 
een luchtvochtigheid binnenshuis die 1-2 gram water I m3 lucht hoger ligt 
dan buiten (30). Dit betekent dat circa 70% van de inlandse woningvoor
raad zoveel mijtengroei toelaat dat allergiscbe klachten kunnen worden 
uitgelokt. Veel van deze huizen voldoen aan de vigerende bouw- en 
onderhoudsvoorschriften. 

Tbeoretisch zijn Nederlandse woningen op den duur mijtenarm te krijgen 
door de ventilatie op te voeren. Het ventilatievoud zou op zijn minst tot 
1,5 verversing met frisse buitenlucht per uur moeten worden opgevoerd 
gedurende het gehele etmaal, en het gehele jaar door (31) ! Hiervoor zijn 
extra bouwkundige voorzieningen nodig die niet stroken met bet streven 
naar energiebesparing. Het bouw- en installatietechnisch onderzoek werkt 
in dit verband aan een variabele ventilatie die wordt afgestemd op de 
vochtproduktie van bet moment. Op dit ogenblik ecbter, zijn onze allergi-
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sche medelanders ware slachtoffers van de kierenjacht! 

Op wereldschaal gezien is de buitentemperatuur de belangrijkste inperker 
van ontwikkelingsmogenlijkheden voor stofmijten. De mate van vochtig
heid binnen wordt, behalve door de vochtproduktie binnen, bepaald door 
de minimumtemperatuur buiten. Het vocht dat buiten bij de laagste 
ternperatuur in een etmaal condenseert en neerslaat -tot dauw wordt
verdwijnt uit de buitenlucht en kan de woningen niet meer binnendringen. 

Bij een vergelijking van de rnijtenaantallen in huizen in Amsterdam, 
Nijrnegen en bet Duitse Monchengladbach verhielden de aantallen zich 
als 80 : 4 : 1 (32). Hoe continentaler een klimaat is, hoe minder mijten te 
verwachten zijn. Daalt de temperatuur beneden de zogenaamde stook
grens, 15,5 graad C, dan gaat de kachel aan (33). De analyse van mijten
aantallen in Scandinavie toonde aan dat wanneer vrijwel bet gebele jaar 
gestookt wordt, buisstofmijten afwezig zijn. Is bet koude seizoen korter 
dan 9 maanden per jaar, dan komen er beboorlijke aantallen rnijten voor 
(26b). 

In klimaatgebieden waar de kacbel onbekend is, docb waar een relatieve 
vochtigheid van 100% op enig moment in het etmaal buiten voorkomt, 
kan men ook werken met minimumtemperaturen als rnaat voor bet 
mogelijk gedijen van huisstofrnijten. Zo omvatten de palmgrenzen van het 
noordelijk en zuidelijk halfrond, dat zijn de grenzen van de streken waar 
de vorstgevoelige palmen kunnen overleven, een gebied waar schadelijke 
huisstofmijtenconcentraties eerder regel dan uitzondering zijn, behalve in 
woestijnen en op besneeuwde bergtoppen. In woestijngebieden kunnen 
huisstofmijten alleen in geklimatiseerde ruimten bestaan. 

GEINTEGREERDE BESTRIJDING 

De massa aan biologische gegevens die vooral in de afgelopen 25 jaar in 
binnen- en buitenland verzameld is, vormt bet uitgangspunt voor een 
klinisch succesvolle, gelntegreerde bestrijding van de mijten en bun 
allergenen. Aan de hand van een risicostudie en incidentele waarnemin-
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gen zijn voorlopige hygienische grenswaarden geformuleerd waarboven 
sensibilisatie tegen mijtenallergeen optreedt of uitlokking van allergische 
symptomen te verwachten is (34). Er is een eenvoudig kleurtestje in de 
handel waarmee de bewoners zelf kunnen vaststellen of, en zo ja, waar in 
de wooing, het probleem aanwezig is. Hierbij bleek dat lang niet altijd de 
slaapkamer de boosdoener is. Het televisiehoekje in de woonkamer mag 
er ook wezen. 

De aanpak van de bestrijding zelf, volgt een twee-sporenbeleid, waarbij 
weringsmaatregelen (uitdrogen van de wooing, eventueel verminderen van 
het woningtextiel), samengaan met verdelgingsacties en reinigingsinspan
ningen. Het allergeenreducerend effect van bet isoleren van koudere 
plekken op wanden, vloeren en plafonds, de zogenaamde koudebruggen, 
en bet verbeteren en vergroten van de ventilatie kan een tot enkele seizoe
nen op zich laten wachten, atbankelijk van de hoeveelheid vocbt die in de 
constructie en bet meubilair is opgeslagen. Verdelgen en reioigen met 
bebulp van de huisboudwasmachine, of speciale reinigingspoeders en -
scbuimen kan al binnen enkele weken of maanden effect hebben. Het is 
verheugend dat de industrie actief is in bet ontwerpen en in de bandel 
brengen van inricbtingsmaterialen die zowel comfortabel, als mooi en 
wasbaar zijn (3la, 35). 

ONDERZOEK EN KLASSIEK ONDERWIJS 

Voordat we werkelijk in staat zijn het gros van ooze woningen 'allergeen
arm' te ontwerpen en te gebruiken, zal er nog basisonderzoek en toege
paste research nodig zijn. Toch is er, zoals we zagen, al toepasbare 
kennis beschikbaar. Maar bet doorgeven van de nieuwe verworvenheden 
moet nog beginnen, getuige, onder andere, de paginagrote advertentie die 
de Universiteit van Amsterdam onlangs in een aantal landelijke dagbladen 
plaatste waarbij biologiestudenten werden geworven voor bet uitvoeren 
van onderzoek aan huisstofmijten waarover biologisch eigenlijk nog niets 
bekend was ..... (36). De uoiversitaire onderwijs- en onderzoekssituatie 
op bet gebied van de parasitaire en toxische biologiscbe agentia is verge
lijkbaar. 
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Graag had ik voor u een 25-jaars programma voor de periode 1991 t/m 
2015 ontvouwd, waarin stapsgewijs gestreefd zou worden naar ontwikke
ling en acceptatie van allergeen- en parasietarme, comfortabele en betaal
bare woningen, tuinen en gemeentegroen. De benoeming van een bijzon
der hoogleraar bij deze universiteit geldt in eerste instantie voor een 
periode van vijf jaar, zodat ik mij gedwongen zie me te beperken tot bet 
allemoodzakelijkste. 

Prioriteiten op onderzoeksgebied liggen bij ontsluiering van de abiotische 
en oecologische invloeden die aantal, soort en overlast van gezondheids
relevante organismen in en rond de wooing bepalen, ook in bet licht van 
mechanismen van wering, verdelging en verwijdering van pathogeen 
materiaal. Aan bet kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar blootstelling 
en haar risico moet meer systematisch aandacht worden besteed. Boven
dien zijn vergelijkende en dubbelblinde, liefst multicentrum-, studies 
nodig van de diverse varianten van leefmilieu-sanatie. Hierbij hoort een 
economisch verantwoorde, integrale analyse van kosten en baten (37). 

De inpassing van dit onderzoeksgebied lijkt alleen mogelijk binnen 
interuniversitaire verbanden, daar bet in Utrecht weinig of geen affiniteit 
heeft met de bestaande universitaire hoofdlijnen en zwaartepunten. Binnen 
bet vigerende raamcontract tussen deze universiteit en de Technische 
Universiteit Eindhoven (TUE) is een haalbare en vruchtbare gezamenlijke 
onderzoeksinspanning goed te definieren, daar op de TUE de bouwfysica 
en bet probleemgebied van de Biomedische en Gezondheidstechnologie 2 
van de 18 universitaire onderzoeksconcentratiegebieden vormen (38). 
Meer details over de voorziene onderzoeksinspanning zou ik volgende 
week vrijdag met u in Eindhoven tijdens mijn intreerede aldaar willen 
behandelen, onder de titel 'Tapijt, luchtbehandeling en bet zieke ge
bouw'. 

Wat bet onderwijs betreft. De nieuwe inzichten, zoals bet gereedschap om 
bet totaal aan allergische klachten te halveren, moeten worden overgedra
gen aan de studenten van deze universiteit, in bet bijzonder aan degenen 
die ingeschreven staan bij de studierichtingen geneeskunde, medische 
biologie en verpleegkunde. Aan hen bied ik onderzoeksonderwerpen en 
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stages aan, zowel binnen het curriculum van deze universiteit, als binnen 
het eerder genoemde samenwerkingsverband met de TUE. Via de tweede 
fase en in bet postacademisch onderwijs zal onderricht georganiseerd 
moeten worden voor de huisarts en voor de diverse medische specialisten. 
Problemen met betrekking tot de financiering van deze instructie kunnen 
wellicht worden opgelost via privatisering van korte praktische cursussen 
tegen commerciele prijzen (39). 

PROBLEEMOPLOSSING 

De derde taak van een Nederlandse Universiteit -na onderwijs en onder
zoek- is het 'bevorderen van de overdracht van kennis ( ... ) ten behoeve 
van de maatscbappij'(40). Het onderricht aan medische studenten en 
artsen past gedeeltelijk in deze taak. Maar er is meer. 

De taak van de aldus opgeleide arts is duidelijk in geval van een bestaan
de aandoening die op een vermijdbaar biologisch agens is terug te voeren. 
Nadat de diagnose is gesteld en de actuele klacbten voldoende zijn 
bebandeld, kunnen de 'lange-termijn-vragen' worden gesteld. Is de 
ziektelast groot genoeg om een therapeutiscb werkzame, doch belastende 
sanatie te billijken? Zo ja, dan raakt alleen door op sanatie toegespitste 
(verdere) onderzoekingen bekend welke biologische agentia geelimineerd 
moeten worden. Te den.ken valt bierbij aan aanvullende anamnestische 
gegevens, resultaten van buidtesten en bloedonderzoek. 

Voor uitvoering en coordinatie van de therapeutiscbe of preventieve 
sanatiehandelingen; dus voor bet inventariseren van de blootstelling, bet 
opstellen van een woningbebandelingsplan, bet leggen van contacten met 
loodgieter, aannemer, woninginricbter, schoonmaak- en ongediertebestrij
dingsbedrijf, zal bet de arts wellicbt aan tijd en vorming ontbreken. 
Verwijzen naar een gespecialiseerd adviseur ligt bier voor de hand. 

Binnen de gezondheidszorg functioneren wijkverpleging en de zogenaam
de CARA-teams. Vooral de huisarts verwijst naar de wijkverpleging voor 
sanatieadvies en -begeleiding. Met medewerking van bet Nederlands 
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Astma Foods (NAF) ontstond een CARA-specialisatie voor districts
verpleegkundigen: de extramurale CARA-zorg (EMCZ) kreeg gestalte 
(41). De speciaal bijgeschoolde 'wijkzuster' bezoekt woningen van 
patienten met chronische ademhalingsmoeilijkheden en begeleidt ziektebe
leving, medicamentengebruik en . . . . woningsanatie. Dit laatste is 
gebaseerd op standaard-adviezen ( 42) en eigen ervaring van de verpleeg
kundige. De adviezen vragen om indringende verandering van leefstijl. 
De uitvoering is duur en leidt in ongeveer de helft van de gevallen niet 
tot het gewenste resultaat (35). Gedeeltelijke vergoeding van de kosten 
via de AA W is mogelijk. 

De volgens mij betere, zojuist beschreven, selectieve benadering respec
teert de bestaande leefstijl voor zover de huisgenoten dit wensen, kan 
vaak goedkoper zijn, is in 7 tot 9 van de 10 gevallen effectief, maar 
wordt zelden vergoed (35,43). 

Entomologie, mycologie, schoonmaaktechniek, woninginrichting en 
bouwkunde vormen geen onderdeel van de opleiding tot wijkverpleegkun
dige (44), hetgeen het geven van effectieve individuele sanatieadviezen 
wel moet bemoeilijken. Een tweede reden waarom advisering bij woning
sanatie niet in het wijkverplegingspakket past, is het nadeel van de 
'medicalisering' van huishoudelijke en bouwkundige maatregelen. We 
krijgen daardoor eerder te maken met het verschijnsel van therapietrouw, 
beter 'therapieONtrouw' bij het uitvoeren van de adviezen, dan met het 
meedenken door de diverse leden van het huishouden. Dit meedenken is 
essentieel voor het succes van een sanatieprogramma dat steeds weer aan 
de actuele huiselijke situatie moet worden aangepast. 

Adviezen als speciaal schoonmaken, de riolering repareren, parket of 
vinyl leggen, en ventilatieschuifjes aanbrengen, vallen buiten de directe 
gezondheidszorg. Het zijn huishoudelijke en bouwkundige taken, ook als 
deze worden uitgevoerd om gezondheid te bevorderen. Dit is de derde 
reden voor het uit bet medisch circuit verwijderen van sanatie-inspannin
gen. 
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Buiten de gezondheidszorg functioneren specialisten in beheersing van 
dierplagen en schimmels binnen de Hoofdinspectie Milieuhygiene. 
Onoplosbaar lijkende problemen kunnen door iedere burger worden 
voorgelegd aan een buitendienst die gratis het pand bezoekt en advies 
uitbrengt. Bovendien vormt een -eveneens gratis werkende- identifica
tiedienst voor ongedierte onderdeel van de afdeling. Maar 'Bestrijding 
van dierplagen' heeft taken bij het terugdringen van het bestrijdings
middelengebruik en bij het handhaven van milieuwetten, niet bij het 
opstellen van allergologische sanatieplannen voor individuele huishoudens 
( 45). Dit zou ook niet passen binnen het vigerende concept van de 
terugtredende overheid. 

CONSULTANT IN SANITARY BIOLOGY 

Zoals we zagen is het geven van individueel advies dat moet leiden tot 
een comfortabele, allergeen- en parasietarme leefomgeving, maatwerk 
voor huishouden, gebouwbeheerder of bouwheer. We stelden bovendien 
vast dat de hiervoor noodzakelijke specialist noch binnen de formele 
gezondheidszorg, noch binnen de rijksoverheid functioneert, en dat op 
termijn ook niet te verwachten is. 

Het particulier initiatief -daarentegen- heeft adviesbureaus voortgebracht 
in soorten en maten. Ook biologen hebben het ondememerschap omhelsd, 
zij het dan nauwelijks op het gebied van de woonhygiene (46). Ter 
bescherming van de consument is een garantie voor de onafhankelijkheid 
van het te geven advies noodzakelijk. Hierin voorzien de beroepsor
ganisaties nu reeds of zij willen dat op korte termijn doen (47). Nog op te 
leiden multidisciplinaire woonhygienisten, in het engels wellicht 'Consul
tants in Sanitary Biology' te noemen, kunnen in de advieswereld hun 
werkkring vinden. Zij komen dan terecht in de tertiaire sector als onaf
hankelijk adviseur. Voor een klein aantal is wellicht een plaats in de 
quartaire sector, in casu een CARA-team, een kruisorganisatie of een 
woningbouwvereniging. 

De in Utrecht in de fysica gepromoveerde chemicus prof.dr. J. Hamaker, 
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hoogleraar 'Fysische Beheersing van bet Binnenmilieu' van 1972 tot 1978 
te Eindhoven, brak in 1970 reeds een lans voor de specialisatie van 
binnenmilieu-ingenieur die, uitgaande van de behoeften van de individue
le mens, gezonde omstandigheden binnen gebouwen moest creeren en 
behouden. Hijzelf vond in 1977 dat zijn voorstel het niet had gehaald: de 
technische opleiding bleef meer op bet gebouw gericht dan op de mens 
( 48). De bouwkundig ingenieur die heden te Eindhoven afstudeert bij de 
Vakgroep Fysische Aspecten van de Gebouwde Omgeving, heeft wel 
leren denken in termen van de menselijke oogtaak (zien, verlichting), 
oortaak (horen, akoestiek, lawaai) en warmtehuishouding (thermisch 
comfort). Binnen de interuniversitaire samenwerkingsverbanden van TUE 
en RUU lijkt bet nu ook mogelijk specialisten op te leiden die zich 
bovendien bezig houden met de 'ademhalingstaak' en de 'huidfunctie' van 
de bewoners en gebruikers van de gebouwde omgeving. 

Het Gemeenschappelijke Biomedisch Onderwijs dat aan deze universiteit 
de Medisch Biologen in spe in de eerste twee jaar van bun studie ontvan
gen, stelt de mens centraal. Bovendien leren de toekomstige medici en 
medisch biologen spelenderwijs elkanders collega's te zijn. Ligt bier niet 
een prachtige nieuwe kans om een woonhygienist op te leiden? Immers, 
niet alle studenten beginnen met een studie medische biologie om als 
laboratoriumonderzoeker te eindigen. Een deel voelt duidelijk behoefte 
aan een meer dienstverlenende functie in bet gezondheidswezen. 

Binnen de studierichting Medische Biologie, stel ik mij voor te bevorde
ren dat een nieuwe afstudeervariant en een commercieel gerichte tweede 
fase worden ontworpen op basis van een degelijke wetenschappelijke en 
praktische scholing. Het studiecurriculum zal niet alleen theorie en 
praktijk moeten bevatten van de biologische verontreinigingen, doch ook 
technische en bedrijfseconomische scholing, en oefening in ondernemer
schap. Reeds in 1989 nam bet toenmalige Universitair Transferbureau 
Utrecht het initiatief tot een cursus 'Ondernemer worden', zodat hierop 
kan worden voortgebouwd ( 49). Bovendien streef ik aansluiting na op bet 
systeem van vaardigheidscertificaten van de landelijke Stichting Vakoplei
ding Ongediertebestrijding. 
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De consument moet ervan bewust gemaakt worden deze nieuwe advies
service nodig te hebben en de AA W zal het -haar doelstelling getrouw
moeten betalen (50), totdat de bouwkundige normen een goede en aller
geenarme woning garanderen zonder dat extra voorzieningen nodig zijn. 
Er is behoefte aan entrepreneurs onder de medisch biologen. Wie durft? 

BESLUIT 

Aan het einde gekomen van deze rede maak ik van de gelegenheid 
gebruik om te bedanken en om enkele meer persoonlijke kanttekeningen 
te plaatsen. 

Toen ik zo'n 20 jaar geleden mijn proefschrift samenstelde, droeg ik het 
op aan mijn ouders. Door een gelukkig toeval vindt deze academische 
aangelegenheid plaats op de geboortedag van mijn ongeveer 15 jaar 
geleden overleden vader. Ik ben verheugd dat mijn moeder wel in per
soon aanwezig kan zijn. 

Mijn dank gaat uit naar de bestuursleden van de Stichting Minibiologisch 
Onderzoek en naar het College van Bestuur van deze Universiteit voor 
het vestigen van de bijzondere leerstoel, en voor het vertrouwen in mij 
gesteld door mij op deze plaats te (laten) henoemen. Uit het voorgaande 
zult u hegrepen hebben dat ik onderwijs, onderzoek en dienstverlening in 
harmonie wil uitbouwen. Uit mijn benoeming hoop ik te mogen conclu
deren dat u mij hiervoor in de gelegenheid wilt stellen. 

Het Bestuur van de Faculteit Geneeskunde en haar secretaris heh ik 
ervaren als vooruitstrevend, niet terugschrikkend voor originele oplossin
gen van lastige problemen. Door deze medewerking kon het onderzoek 
behouden blijven. Ik hoop dat deze prettige samenwerking nog jarenlang 
kan worden voortgezet. 

Met de Raad van Bestuur van het Academisch Ziekenhuis onderhoudt een 
biologisch georienteerde hoogleraar geen formele betrekking. Toch ben ik 
dankbaar voor de bestaande relaties met de patientenzorg en hoop ik dat 
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deze samenwerking zal blijven bestaan. We spreken wel over woonhy
giene, de gezondheid en bet wonen, doch de meeste problemen worden 
pas zichtbaar wanneer ziekte gezondheid verdrongen heeft. En joist voor 
de studie van de zieke mens, de aetiologie, preventie en therapie van 
aandoeningen, vormt uw ziekenhuis een werkveld. Dat u daarbij voor 
zowel de allergologie als de parasitologie speciale aandacht heeft, vervult 
mij met vertrouwen in de toekomst. 

Sehr geehrter Herr Dr. Bischoff von der Gesellschaft fur hausbiologische 
Forschung in Mainz; dieser Lehrstuhl den ich bekleide war Ihre ldee im 
Friihjahr 1986. Ich hoffe, dass ich Sie jetzt und in der Zukunft nicht 
enttausche. 

Hooggeleerde Young, Beste Edward, voor mij ben je een ware Sherlock 
Holmes in de speurtocht naar de oorzakelijke allergenen b~j de individuele 
atopische patient met rode ogen, eczeem, niezen, verstopte neus of 
ademhalingsproblemen. Jouw methodische werkwijze strekt mij tot 
voorbeeld. 

Leden en Oud-Leden van de Vakgroep Dermatologie, bijna 19 jaar 
vertoef ik in uw midden en leerde er de denkwijze en de werkomstandig
heden van de arts, de lange arm van de magische medische blik. Voor 
een eigenwijze biologe was dat wennen, doch zonder deze bijscholing 
-waarvoor ik vooral ook de zeergeleerde De Wit dankbaar ben- had ik de 
gezondheidskant van de biologische verontreinigingen nooit kunnen 
vatten. 

Leden, Oud-Leden, Studenten en Oud-Studenten van de Interuniversitaire 
Werkgroep 'Wooing & Gezondheid', in het bijzonder bet Laboratorium 
voor Ectoparasitologie en Woonmilieu en het voormalige Laboratorium 
voor Minibiologie; zonder jullie was er niets van terecht gekomen; en 
zonder Dick Vos was bet vak nooit ontstaan. Ik ben dankbaar voor het 
vakmanschap en de toewijding waarmee jullie bet vocht, de schimmels, 
de mijten en de insekten in de woonhygiene hebben aangepakt en gekneed 
tot een nieuwe discipline. Ik dank jullie ook voor je geduld met m~j en ik 
hoop dat we samen verder mogen gaan. Het zal niet toevallig zijn dat een 
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'Vos' me vandaag de eer aandoet bet orgel te bespelen met de 'vlooien
mars', 'allemaal beestjes' en aanverwante liederen. 

De kinderen in mijn familie- en vriendenkring bleven bardvocbtig, 
vasthoudend, vakkundig en onvermoeibaar mijn vastroesten voorkomen. 
Dank, dank, dank. 

Dames en Heren studenten, mijn vak maakt geen deel uit van uw basis
curriculum. Ik aanvaard vandaag immers een bijzondere leerstoel. Het 
onderwijs-initiatief ligt in de praktijk bij u. Voor de studenten mediscbe 
biologie zijn de mogelijkheden op termijn bet grootst. Uit bet voorgaande 
beeft u wellicbt begrepen dat ik juist u als de latere woonhygienisten zie, 
die de buisboudens in Nederland een gezondere leefomgeving te bieden 
bebben. 

Dames en Heren, met bet vestigen en bezetten van de leerstoel 'Biolo
giscbe Agentia in de Woonhygiene' is bet ontstaan van een nieuw vak 
bevestigd: de studie van de biologiscbe, bygieniscbe en technische bena
dering van allergeenvormende en parasitaire insekten, mijten en schim
mels; en daarmee in relatie: vocbt, vuil, ventilatie, inricbting van wo
ning, tuin en gemeentegroen, factoren die de overlast door biologische 
agentia bet sterkst belnvloeden. Een nieuwe discipline kreeg erkenning! 
Er is werk aan de winkel. 

Ik beb gezegd. 
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(7) M. Wagenaar 1990. Wonen in de stad: resultaten van onderzoek, voorstellen 
voor de toekomst, blz. 16-34, in: J. van Genabeek, red., Balans en pers
pectief van de Nederlandse Cultuurgeschiedenis. Het wonen. Rodopi, Amster
dam 

(8) E. Ottens 1975. Ik moet naar een kleinere woning omzien, want mijn gezin 
wordt te groot. 125 Jaar sociale woningbouw in Amsterdam. Gemeentelijke 
Dienst Volkshuisvesting, Amsterdam 

(9) L. Deben 1990. De opkomst van het begrip huiselijkheid. Pogingen tot 

21 



(10) 

(11) 

(12) 
(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

22 

woonbeschaving op het terrein van arbeidershuisvesting in de tweede helft van 
de negentiende eeuw, blz. 97-118, in: J. van Genabeek, red., Balans en 
perspectief van de Nederlandse Cultuurgeschiedenis. Het wonen. Rodopi, 
Amsterdam 
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toetreding van zonlicht in woningen. Dit was geen nieuwe vondst. Simon 
Stevin (1548-1620), leermeester van Stadhouder Maurits en Opzichter van 's 
lands Waterbouwkundige Werken, was hen bijna twee eeuwen voorgegaan in 
zijn beschrijving van goede woningen voor de rijkere standen (1649: Materiae 
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gesiachtsziekten. 2de druk. Bohn, Scheltema & Holkema, Utrecht 
e - Y. Mumcuoglu, Th. Rufli 1983. Dermatologische Entomologie. Human
medizinisch bedeutsame Milben und Insekten in Mitteleuropa. Perimed, 
Erlangen, 255 biz 

(18) K. Hansen, M. Werner 1967. Lehrbuch der klinischen Allergie. Thieme, 
Stuttgart, biz. 33-35 

(19) J. Wolffers 1990. Allergie en overgevoeligheid. Consumentenbond I Contact, 
Amsterdam, 160 biz 

(20) De prevalentie van atopie (erfelijke allergie) wordt verschillend geschat: 20% 
door de artsen, 26% door de patienten zelf (biz. 42 in: noot 19). Onderdia
gnose kan oplopen tot de helft (biz. 5-14, in: M.P.M.H. van Mcmeen, 
E.K.A. Doorslaer, F.F.H. Rutten 1989. CARA in cijfers. Verslag van een 
pilot-studie. Institute for Medical Technology Assessment, Rijksuniversiteit 
Limburg, Maastricht). Hiermee in overeenstemming is een studie gedurende 7 
jaar van 1651 pasgeborenen waarbij mogelijke allergische klachten bij 36,7% 
van de kinderen voorkwamen (N.I.M. Kjellman, S. Croner 1984. Cord Blood 
IgE determination for allergy prediction - a follow-up to seven years of age in 
1,651 children. Ann. Allergy 53:167- 171). 
Uitgaande van de kans op allergie (p) van 0,20 tot 0,37 voor ieder persoon is 
de fractie van huishoudens met een allergie(aanleg) uit te rekenen. De kans 
dat allergie in een huishouden voorkomt ( q) kan worden bepaald met 

q=l-(1-pt 

waarbij n het aantal leden van het huishouden aangeeft. 
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De verdeling van Nederlanders over de verschillende huishoudens
grootten is bekend, evenals het aantal instellingen met een woonfunctie 
(Centraal Bureau voor de Statistiek 1990. Statistisch Jaarboek 1990. 
SDU-Uitgeverij, Den Haag, biz.: 47, 192, 193, 439, 440). De bere
kende kansen voor het voorkomen van allergie in een willekeurig 
huishouden komt uit op: 36% tot 57%. In dit dee! van de huishoudens 
woont 49 - 71 % van de Nederlanders. 

(21) a - P.G. Calkhoven 1989. The role of food antigens in the development of 
inhalant allergy. Proefschrift, Universiteit van Amsterdam 
b - H. de Groot 1990. Allergens from cats and dogs. Proefschrift, Universi
teit van Amsterdam 

(22) a - J. Korsgaard 1983. Mite asthma and residency. A case control study on 
the impact of exposure to house dust mites (Dermatopha&oides pteronyssinus) 
in dwellings. Amer. Rev. Resp. Dis. 128:231-235 
b - J. Korsgaard 1988. Milbenasthma und Hausbau in Diinemark. 
Allergologie 11(7): 286-289 

(23) Van de 10 patienten waarbij de mijtenexpositie was geminimaliseerd, verloren 
3 alle symptomen en 5 anderen een deel van de klachten. Geven we 2 punten 
voor het verdwijnen van de klachten en 1 punt voor het verminderen, dan 
beloopt de totale effectscore: 3 * 2 + 5 * 1 = 11 van de maximaal haalbare 
20. Zie: F.M. Kniest 1990. The management of dust allergens (Huisstof-al
lergeenbeheersing). Proefschrift, Katholieke Universiteit, Nijmegen. 

(24) C.A.F.M. Bruijnzeel-Koomen 1989. Patch test reactions to aeroallergens; a 
working model for the pathogenesis of atopic dermatitis (Plakproeven met 
inhalatieallergenen; een pathogenetisch model voor constitutioneel eczeem). 
Proefschrift, Rijksuniversiteit Utrecht 

(25) Onder auspicien van o.a. de World Health Organisation werd hieraan een 
intemationale conferentie gewijd in 1987: 
a - A. Todt red. 1988. Mite Allergy. A world-wide problem. Bad Kreuznach, 
September 1-2, 1987. UCB Institute of Allergy, Brussel, 89 biz; 
b - T.A.E. Platts-Mills, A.L. de Weck red. 1988. Dust mite allergens and 
asthma: a worldwide problem. International Workshop Report. Bull. World 
Health Organ. 66(6):769-780. 
c - T.A.E. Platts-Mills, A.L. de Weck red. 1989. Dust mite allergens and 
asthma - a worldwide problem. J. Allergy Clin. Immunol. 83(2 part 1):416-
427 

(26) Het hiernavolgende overzicht is gebaseerd -tenzij anders aangegeven- op: 
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a - F.Th.M. Spieksma 1967. The house-dust mite Dermatopha&oides ptero
nyssinus, producer of the house-dust allergen. Proefschrift, Rijksuniversiteit 
Leiden, Leiden; 
b - J .E.M.H. van Bronswijk 1981. House dust biology for allergists, acarolo
gists and mycologists. NIB-Publishers, Zeist, 316 biz; 



c - B. van de Lustgraaf 1978. Ecological relationships between microorga
nisms and house-dust mites (Acarida: Pyroglyphidae). Proefschrift, Katholie
ke Universiteit Nijmegen; 
d - G. Rijckaert 1981. Fast releasing allergens from some organisms living in 
house dust (Snel vrijkomende allergenen van organismen in huisstof). Proef
schrift, Katholieke Universiteit, Nijmegen. 

(27) Bedoeld worden hier de mijtenfamilies Epidermoptidae van vogels en Psorop
tidae van zoogdieren. Zie hiervoor: A. Fain, B. Guerin, B.J. Hart 1988. 
Acariens et Allergies. Allerbio, Varennes en Argonne, blz. 13, 19. 

(28) a - J.E.M.H. van Bronswijk 1985. De effektiviteit van een stofzuiger in het 
verwijderen van stof, mijten en mogelijk allergeen van een tapijt. Airways 
4 :10-16 
b - E. Bischoff, J.E.M.H. van Bronswijk 1986. Beitriige zur Oekologie der 
Hausstaubmilben. I. Ueber die Erreichbarkeit von Hausstaubmilben <lurch 
Absaugen. Allergologie 9:375-378 
c - D.P.J. Wassenaar 1988. Effectiveness of vacuumcleaning and wet clea
ning in reducing house-dust mites, fungi and mite allergen in a cotton carpet: 
a case study. Exp. Appl. Acarology 4:53-62 
d - D.P.J. Wassenaar 1988. Reducing house dust mites by vacuuming. Exp. 
Appl. Acarology 4:167-171 
e - D .P.J. Wassenaar 1988. Staubsaugen zur allergologischen Sanierung eines 
synthetischen Teppichbodens. Allergologie 11 :268-273 

(29) J .E.M.H. van Bronswijk, H.F. Linskens 1981. The weather in some beds in 
the Netherlands and its possible consequences for development of allergenic 
mites and fungi. Abstract 5.6, biz. 78-81, in: Extented abstracts 15th Confe
rence on Agriculture and Forest Meteorology and 5th Conference on Biomete
orology, April 1-3, 1981, Anaheim, California. American Meteorology 
Society, Boston 

(30) J.E.M.H. van Bronswijk 1972. House-dust ecosystem (Het oekologisch 
systeem van huisstof). Proefschrift, Katholieke Universiteit Nijmegen 

(31) a - G. Schober 1991. Control of allergenic mites and fungi in house dust 
(Verdelging en wering van allergeenproducerende mijten en schimmels in 
huisstof). Proefschrift, Rijksuniversiteit Utrecht 
b - J. Korsgaard 1988. Milbenasthma und Hausbau in Danemark. Allergolo
gie 11(7): 286-289 

(32) G. Rijckaert, J.E.M.H. van Bronswijk, H.F. Linskens 1981. House-dust 
community (Fungi, Mites) in different climatic regions. Oecologia 48:183-
185 

(33) a - Stookgrens per dag in Nederland, zie: DGMR Raadgevende Ingenieurs 
1991. lnformatiemap voor Bouwphysici (versie juni 1991). Ministerie van 
VROM, Rijksgebouwendienst, 's-Gravenhage 
b - Stookgrens per week in Nederland: J.F.K.Z. Visser 1973. Binnenklimaat 
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en energieverbruik. Rapport van de werkgroep binnenklimaat en energiever
bruik. Nederlandse Gasunie, Groningen, biz. 45-46 
c - Stookgrens per maand in Zwitserland: Y. Mumcuoglu 1975. Zur 
Biologie der Hausstaubmilbe Dermatqphagoides pteronyssinus. II. 
Milbenhaufigkeit in den verschiedenen Regionen der Schweiz und ihre 
Abhangigkeit von Klima. Schweiz. Med. Wochenschr. 105:1013-1020 

(34) a - J.E.M.H. van Bronswijk 1988. Allergie gegen Hausstaubmilben. 
Sozialpad. Prax. Klin. 10(12):876-882 
b - T.A.E. Platts-Mills, M.D. Chapman, S.M. Pollart, P.W. Hey
man, C.M. Luczynska 1990. Establishing health standards for indoor 
foreign proteins related to asthma: dust mite, cat and cockroach. 
Toxicol. Industr. Health 6(2): 197-208 

(35) F.M. Kniest 1990. The management of dust allergens (Huisstofaller
geen-beheersing). Proefschrift, Katholieke Universiteit Nijmegen. 

(36) 'Dit beestje plaats mij regelmatig voor verrassingen.' Paginagrote 
studentenwervingsadvertentie van de Universiteit van Amsterdam. 
Volkskrant, dinsdag 8 oktober 1991; NRC Handelsblad, dinsdag 15 
oktober 1991 

(37) M.Rutten-van Molken, E.K.A. van Doorslaer, F.F.H. Rutten 1990. 
Economic appraisal of COPD interventions; a literature review. 
Institute for Medical Technology Assessment, Rijksuniversiteit Lim
burg, Maastricht, 17 biz 

(38) VanaJ juli 1991 geldt een tussen te Technische Universiteit Eindhoven 
en de Rijksuniversiteit Utrecht gesloten algemeen raamcontract dat de 
uitwisseling mogelijk maakt van personeel en studenten, alsmede het 
medegebruik van elkanders faciliteiten en het samen deelnemen in 
onderzoeksprogramma's binnen de zogenaamde Voorwaardelijke 
Financiering. 
De universitaire onderzoeksconcentratiegebieden staan beschreven in 
Deel 1 van het Wetenschappelijk Jaarverslag 1990 van de Technische 
Universiteit Eindhoven. 
BMGT (Biomedische en Gezindheidstechnologie) is te Eindhoven 
zowel een facultair dwarsverband als een universitair onderzoekscon
centratiegebied. 

(39) Zowel de tweede fase als het postacademisch onderwijs, zoals de 
bijscholing van huisarts, huidarts, kinderarts, KNO-arts, longarts, 
allergoloog, bacterioloog, enz., kunnen cursorisch van opzet zijn. Het 
bekostigen van exteme cursussen voor eigen studenten dient tijdig in 
de onderwijsbegroting van de faculteiten te worden opgenomen. 
Hierdoor kan het onderwijsaanbod gevarieerder warden tegen een 
gunstige prijs. Er zijn een drietal mogelijkheden: 
a - Bestaande postacademische cursussen aan andere universiteiten zijn 
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budgettair een goede keus daar de cursusgelden slechts een deel van de 
werkelijke kosten bestrijden. Op het onderbavige vakgebied bestaat de 
zeer intensief begeleide 3-weekscursus 'Mediscbe Parasitologie' die 
door zowel Leiden, als Nijmegen en Amsterdam georganiseerd wordt 
onder auspicien van de Nederlandse Parasitologische Vereniging. De 
Leidse variant van maart 1991 deed het voor Hfl. 2500,-- per cursist 
bij een voorziene deelname van 18 cursisten. Rekening houdend met 
een schatting van de vaste en variabele kosten en bet feit dat voor 
ieder netto docentenuur, in totaal vier uur moet worden gerekend, 
worden hooguit 25-28% van de kosten in rekening gebracbt. 
b - Landelijk erkende opleidingen verzorgd door sticbtingen en vereni
gingen zijn budgettair gezien ook een goede keus, daar de docentkos
ten laag worden gehouden (vrije tijdswerk of verkapte subsidiering 
door de werkgever). Een goed voorbeeld op ons vakgebied is de 
B-cursus voor leidinggevenden van de Stichting V akopleiding Onge
diertebestrijding te Wageningen. Voor 19 cursusdagen (inclusief 1 
examendag) verdeeld over 8 maanden betaald de cursist Hfl. 2050,-
(augustus 1990). 
c - Bij nieuw commercieel ontwikkelde cursussen moet men rekening 
bouden met dagdeelprijzen van Hfl. 175,-- voor theoretisch onderricht 
voor grote groepen (30-40 personen) en Hfl. 550,-- voor meer prakti
sche instructie voor kleine groepen (6-8 personen) per begeleider. 
De universiteit zou haar eigen tweede fase cursussen kunnen uitwisse
len met andere universiteiten, om zo bet onderwijsaanbod te vergroten 
zonder aanmerkelijke kostenverzwaring. 

( 40) De Wet op bet W etenschappelijk Onderwijs zegt bet in Artikel 2, lid 2 
als volgt: 'De universiteiten beogen in ieder geval, naast het geven van 
onderwijs, de beoefening van de wetenschap. Zij bevorderen de over
dracht van kennis, door de beoefening van de wetenschap verkregen, 
ten behoeve van de maatschappij. Zij schenken mede aandacht aan de 
bevordering van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.' 

(41) Het NAF stimuleert de ·CARA-specialisatie van districtsverpleegkundi
gen. Deze scholen de verpleegkundigen in de wijk regelmatig bij. Ook 
bestaan er nog een tiental CARA-teams. Een CARA-team is multidis
ciplinair en bestaat uit rninstens een allergologisch georienteerde 
specialist, CARA-verpleegkundige, en/of poliverpleegkundie en fysio
therapeut(en) (zie: E. M. A. L. Rameckers 1990. Beleidsnota Ex
tra-Murale CARA-Zorg. Nederlands Astma Fonds, Leusden, 31 biz.). 

(42) J.M. Kampennan, N. van Wageningen 1989. Mijten rnijden. Een 
literatuurstudie naar de effektiviteit van maatregelen ter voorkoming en 
beheersing van allergische en hyperreaktieve prikkels in woningen. 
Nederlands Astrna Fonds, Leusden, 223 blz 
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(43) J.E.M.H. van Bronswijk 1990. Beheersing van mijtenallergeen. 
Pharmaceutisch Weekbl. 125(35):906-908 

(44) Twee wegen leiden naar de hoedanigheid van wijkverpleegkundige: 
4-jarige in-service opleiding verpleegkundige + 2-jarige MGZ 
( = Maatschappelijke Gezondheidszorg) opleiding, of de HBO-V 
( = Hogere Opleiding Verpleegkunde) (zie: A. Martens 1990. Nieuwe 
Gids voor school en beroep . 27e editie. De Toorts, Haarlem, biz. 
125). Het vakkenpakket bestaat uit: verpleegkunde, wijsgerige en 
levensbeschouwelijke orientatie, maatschappijleer, sociologie, psycho
logie, agogie, recht, economie, organisatiekunde, gezondheidskunde, 
anatomie, fysiologie, geneeskunde , scheikunde, natuurkunde, biologie, 
Nederlands, studievaardigheden, lichamelijke oefening, fysiotherapie, 
vrije expressie, dramatische expressie, onderwijskunde, infonnatica 
(zie: Hoger Gezondheidszorgonderwijs 1991/1992. Hogeschool Hol
land, Diemen, le druk oktober 1990, biz. 6). 

(45) a - P.J. Verkerk, H.J.A. Schaap, H.F. Bavinck, W.H. Molhoek, red. 
1990. Inspectie milieuhygiene Jaarverslag 1989. Ministerie van 
VROM, Leidschendam 
b - A.C.M. Weijrnan, red. 1990. Staatstoezicht op de Volksgezond
heid, Hoofdinspectie Milieuhygiene, Afdeling Bestrijding van Dierpla
gen Jaarverslag 1989. Wageningen 

( 46) De Bioloog als zelfstandig ondernerner. Brochure (2e druk 1991) van 
het Nederlands Instituut voor Biologen (NIBI) te Utrecht 

(47) a - De Orde van Nederlandse Raadgevend ingenieurs (ONRI) waakt 
volgens haar statuten en reglementen over de onafhankelijkheid van de 
adviezen gegeven door de bij haar aangesloten adviseurs en adviesbu
reaus. De ledenlijst van 1990 bevat nog geen multidisciplinaire woon
hygienisten. 
b - Op de agenda van de NIBI-ledenvergadering van 27 rnaart 1991 
stood een in te stellen keurmerk voor goede biologische adviesbureaus. 
c - Het Bureau Waardenburg BV te Culernborg, een onderzoeks- en 
adviesbureau voor natuur, milieu en landschap werkt sedert eind 1990 
aan een keurmerk voor groene milieuadviesbureaus. Zie hiervoor: W. 
van Strien, L. Linsen 1991. ldee voor keurmerk begint te rijpen. 
Biovisie 71(4):25 . 

(48) a - J. Hamaker 1970. Rapport betreffende: de vraag of fysische 
beheersing van het binnenmilieu tot het kennisgebied van de bouwkun
de moet worden gerekend. Technische Hogeschool Eindhoven, Eind
hoven, 38 biz. Ook gedeeltelijk gepubliceerd in: De Ingenieur 83 
(1971), biz. B67 e.v. 
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b - J. Hamaker 1977. De fysische beheersing van het binnenmilieu 
binnen de bouwkunde. Een blik terug en een blik in de toekomst. 



Vakgroep Fysische Beheersing van het Binnenmilieu, Eindhoven, 22 
blz. + 5 bijlagen 

(49) Het Universitair Transferbureau Utrecht kocht de 6-maands cursus 
'Ondememer worden' in 1989 van het Centrum voor Innovatief 
Ondememerschap (CIOT) aan de Universiteit Twente. In het studiejaar 
1990-1991 droeg het transferbureau zijn organisatorische verantwoor
delijkheid over aan het Centrum voor Beleid en Management van de 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Overigens hebben studenten en 
medewerkers uit alle faculteiten toegang tot de cursus, doch dit is 
wellicht nog te weinig bekend. [mondelinge inlichtingen van mw. 
A.K. Groeninx-van Zoelen, dd. 2 januari 1991]. 

(50) 'De AA W (Algemene Arbeidsongeschiktheidswet) biedt twee moge
lijkheden: 
1) de mogelijkheid om uitkeringen te verstrekken bij langdurige 
arbeidsongeschiktheid; 
2) de mogelijkheid om voorzieningen te treffen. 
( .... ) 
Onder voorzieningen worden verstaan middelen en diensten om beper
kingen in de functionele mogelijkheden van het gehandicapte individu 
zoveel mogelijk te compenseren' [biz. l: GMD (Gemeenschappelijke 
Medische Dienst) 1988. AA W voorzieningen. Folder nr. 18.007 .5000 
5-88(e). GMD, Amsterdam] 
'Het treffen van voorzieningen mag slechts dienen tot herstel of 
compensatie van hetgeen als gevolg van ziekte of gebrek verloren is 
gegaan (of dreigt te gaan). 
( .... ) 
Aan de verstrekking van een voorziening op grond van de AA W is de 
voorwaarde gebonden, dat er sprake moet zijn van extra kosten die in 
verband met ziekte of gebrek gemaakt moeten worden' [biz. 10: GMD 
1988]. 
'We1 voor rekening van de AAW komen de volgende voorzieningen 
die verband houden met wonen: 
( .... ) 
-de [extra] kosten van vervanging van bepaalde artikelen zoals bedde
goed en/of stoffering, als dit nodig is omdat de belanghebbende 
CARA-pati~nt is en als zodanig allergisch is voor bepaalde stoffen 
( ... )' [biz. 17: GMD 1988]. 
Het zou geheel naar letter en geest van de AA W zijn wanneer de 
voorzieningen niet alleen het allergisch astma zouden omvatten, maar 
werden uitgebreid tot allergische rhinitis en eczeempatienten, en tot 
andere sanatiemaatregelen dan het vervangen, zoals de meerkosten van 
speciale reinigingsmiddelen en individuele sanatieadviezen. 
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Summary in English: 

The term 'biological effectors' was introduced by the central Dutch 
government in 1986. A private foundation (Stichting Minibiologisch 
Onderzoek) has taken up the task to stimulate research and education in 
sanitary biology of the built environment. The private chairs 'Biologic 
effectors in Domestic Hygiene' (Utrecht) and 'Biologic effectors in the 
Built Environment' (Eindhoven) were erected by this organisation. They 
concern allergic, parasitic and toxic organisms, as well as animals and 
plants that damage building and furnishing materials. 

From a historical point of view the connection between Home and Health 
is a new one. Appreciation of the domestic environment and the resulting 
continual exposure to indoor pollution is present for less than two 
centuries. Until about 1850 the built environment was notoriously 
unhealthy; cholera, pest and tuberculosis being paramount. 

The industrial revolution let to living conditions so poignant, that 
filantropic educators emerged to elevate the working class. After it 
became clear that only a healthy workers produce abundantly, a reform in 
house building and home making was sought. The ideal picture of a 
family was drawn: father working, mother at home, and the children 
away from the street. Infectious diseases lost ground. 

This address is mainly devoted to 'new' allergic effectors, especially 
house dust mites. Atopic allergy is hereditary. Asthma, rhino
conjunctivitis and eczema may develop after continous and massive 
exposure to allergens. Two or 3 of every 5 Dutch households lodge at 
least one member with a tendency towards atopy. In Denmark 60 3 of the 
risk to have an asthma attack may be explained by exposure to house dust 
mites in one's own home. Exposure decrease in The Netherlands halved 
rhinitic complaints. When practised on a wider scale, avoidance could 
lower atopy costs by millions of guilders every year. 

House dust mites, scientific name Pyroglyphidae, are scavengers thriving 
on human skin scales in home textiles. Their main limiting factor is the 
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availability of water vapor. About 70 % of Dutch homes is damp enough 
to support thriving mite populations. On a world scale the daily and 
annual course of the minimum outdoor temperature is the prime 
predicting factor in mite population growth indoor. 

An integrated control of allergen producing mites is slowly becoming 
possible since provisional maximal allowable mite concentrations have 
been formulated and an easy color test has been put on the market for 
homemakers wishing to test their domestic environment. For the actual 
extermination and prevention, technical measures as well as (reinforced) 
cleaning procedures were developed. 

Although much should still be researched and investigated, reliable data 
for practical use are available. Teaching of these new possibilities has yet 
to start. In addition to courses for medical or nursing students and 
specialists, a new type of medical biologist should be educated to fill the 
need for counseling avoidance procedures in individual homes. 

The medical biologists educated at Utrecht University studied two years 
together with medical students. They have learned to understand the 
patient as well as the medical profession. To become a Consultant in 
Sanitary Biology extra biological, technical and economical courses 
should be followed, in addition to in-service training. 

The requirements to fullfill this counseling task are not met by the 
existing institutions: the district nurse with COPD-specialisation, the 
COPD-teams, and the field staff of the Department of Pest Control of the 
Environmental Section of the State Department of Public Health. 

It will therefor be a new task of Utrecht Medical Biologists to stimulate 
healthy living conditions, and to lessen the burden of allergic disease. 

At the end of this address I want to express my gratitude to all those who 
made it possible for me to grasp the challenge to shape this new 
discipline. Let us do it together. 
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