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1. Inleiding 

Gezondheid is vanaf 1902 een van de peilers van de nationale bouwregelgeving zoals 
verwoord in de Woningwet. Per 1 oktober 1992 is het vigerende Bouwbesluit in werking 
getreden, in 1993 werd het in zijn geheel van toepassing {Bercken 19951. Dit Bouwbesluit 
omvat voorschriften met betrekking tot veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energie
zuinigheid van de woning en andere bouwwerken. 

1.1. Bouwregelgeving 
De in het Bouwbesluit opgenomen eisen voor gebouwen betreffen minimumprestatie
eisen van bouwkundige aard, dat wil zeggen voorschriften die een minimumniveau aan 
bouwtechnische voorzieningen garanderen. Het Bouwbesluit stelt op het gebied van 
veiligheid technische eisen voor constructieve veiligheid, gebruiksveiligheid, brandveilig
heid en sociale veiligheid. De technische eisen onder het hoofdje gezondheid betreffen de 
bescherming tegen schadelijke en hinderlijke invloeden (geluid en vocht), bescherming 
tegen schadelijke en hinderlijke stoffen (afvalwater, faecalien, hemelwater, binnenlucht
verontreiniging, schadelijke material en, schadelijke stoff en, straling), wering van schade
lijk ofhinderlijk gedierte, de watervoorziening (drinkwater en warm water) en de dag
lichttoetreding. Het Bouwbesluit stelt geen eisen in termen van een acceptabel gezond
heidsrisico. 

De Europese regelgeving is hierin duidelijker. In het Fundamentele voorschrift 'Hygiene, 
gezondheid en milieu' (onderdeel van de EEG-Richtlijn Bouwproducten) is te lezen: 
'Het bouwwerk moet zodanig zijn ontworpen en uitgel'oer(l dat de hygiene en gezond
heid van bewoners en omwonenden geen risico lopen door met name: 
- ontsnapping van giftige gassen; 
- aanwezigheid in de lucht van gevaarlijke deeltjes en gassen; 
- gevaarlijke straling; 
- verontreiniging en vergiftiging van water of bodem; 
- gebrekkige afvoer van afvalwater, rook en vast en vloeibaar afval; 
- vochtophoping in delen of op binnenwanden van het bouwwerk.' (cursivering door de 
auteurs). De EEG-Richtlijn Bouwproducten is voor Nederland in het Bouwbesluit ge
implementeerd [EG 1994]. 

Voor ons onderzoek is vooral de EU-kijk op de gezondheidsaspecten van het binnenmi
lieu van belang. Het fundamentele voorschrift onderscheidt de gezondheidsactoren 
omgevingstemperatuur, verlichting, luchtkwaliteit, vocht en geluid. Bij de uitwerking 
komen verwarming, ventilatie en koeling aan de orde. Voor de beheersing van ziekma-
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kende invloeden wordt gedacht aan bronbestrijding, het behandelen van de lucht door 
ventilatie, filtratie of adsorptie, en het tijdelijk voor personen sluiten van ruimten. Effec
tieve reiniging van oppervlakken in het gebouw krijgt geen aandacht. Het beperken van 
de toename van huisstofmijten en het voorkomen van schimmelgroei op binnenop
pervlakken en in producten worden letterlijk in het EU-document genoemd. 

Gezondheid staat verder expliciet vermeld in de nota Duurzaam Bouwen van de toenma
lige Staatssecretaris van Volkshuisvesting, drs. E. Heerma [Heenna 1990) en komt ook weer 
voor in de maatregelen 'Duurzaam Bouwen' die meer recent door de Stichting Bouwre
search zijn gecompileerd [Jan..en 19961. Het betreft maatregelen tegen loden waterleidingen en 
toetreding van radon tot verblijfsruimten. 

T och komen er recent signalen uit binnen- en buitenland dat het binnenmilieu van wo
ningen sedert de energiecrises verslechterd is met een uitbreiding van CARA-klachten ais 
gevoig [v.d.Lucht e.a.I99S, Haninge.a.1992, v.Dongen 1996a, Langeveld 1988,Verhoeff1994, Schober 1992]. 

1.2. Notitie 'Gebouwen en Binnenmilieu' 
In de in maart 1994 verschenen beleidsnotitie 'Gebouwen en Binnenmilieu' [VROM 1994] is 
een inventarisatie en analyse van de binnenmilieu-klachten als een concrete toekomstige 
actie omschreven. Deze dienen de data te omvatten van de GGD's en zo mogelijk ook 
andere betrokken instellingen zoaJs diensten voor bouw- en woningtoezicht. Bovendien 
is in deze notitie aangekondigd dat de belangrijkste binnenmilieu-aspecten op termijn 
hanteerbaar gemaakt zuBen worden bij nieuwbouw, verkoop en verhuur van woningen 
door de ontwikkeling van classificaties voor woningen, waarbij vooral het CARA-risico 
in de classificatie dient te worden opgenomen. 

Wanneer een dergelijk classificatie-systeem eenmaal is toegepast op de woningvoorraad, 
heeft de consument / bewoner van een woning inzicht in de mogelijke gezondheidsrisi
co's van die bepaalde woning. Verwacht wordt dat de marktwerking vervolgens zal 
leiden tot een hogere gezondheidskwaliteit van onze woningen, daar de consument de 
voorkeur zal geven aan woningen met een zo klein mogelijk gezondheidsrisico en de 
opdrachtgever voor de bouw zich kan richten op een onderbouwd gedefinieerd pakket 
van extra kwaliteit. 

Het is daarbij de bedoeling dat deze extra kwaliteit bovenop de minimumeisen komt die 
het Bouwbesluit garandeert. De notitie 'Gebouwen en Binnenmilieu' stelt dat het in de 
systematiek van het Bouwbesluit niet past om de algemeen geldende minimumkwaliteits
eisen van het Bouwbesluit te verscherpen ofverbijzonderen voor specifieke situaties of 
doelgroepen, zoals de lijders aan volksziekten of kinder en met een verhoogd risico op 
ziekte. De kwaliteitsverhoging zal op basis van vrijwilligheid tot stand moeten komen 
met behulp van de toepassing van het bovengenoemde classificatie-systeem. 
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1.3. Uitgangspunten 
Het algemene uitgangspunt van dit onderzoek is een consumentgerichte toerekening van 
oorzaken van gezondheidsklachten aan het fysieke woonmilieu. Dit moet leiden tot een 
classificatie-systeem van woongebouwen voor wat betreft hun (potentiele) gezondheids
bescherming en gezondheidsbevordering. Het is nu at mogelijk gezondheidskundige 
prestatie-eisen vast te leggen (dit rapport). In deel2 van dit onderzoek zijn de gezond
heidskundige prestatie-eisen vertaald in (stede)bouwkundige prestatie-eisen die zoveel 
mogelijk volgens de Bouwbesluit-systematiek zijn gepresenteerd. Op deze wijze hopen 
wij de bruikbaarheid van de GCW voor woningcorporaties en de Bouw te optimaliseren. 

Het Bouwbesluit vormt het bouwkundige uitgangspunt van deze studie. 

i·············· .. ··.··············· .. · .. ·.G~:zo~·a·····=· . 
l\IIiftitti~@I .. O ngeva I-ris i CO 

Gezondheid zoals gebruikers en consumenten die 
ervaren is gedefinieerd door de Wereldgezondheids
organisatie (WHO) als de toestand van volledig 
lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevin
den [Deen 1993] en betreft dus zowel ongevallen, als 

;ii'I:!;,:i~lli~~lijf;i\~~~;i~ 
ziekteklachten en hinderklachten (welzijn). Met het 
oog op het doel van dit onderzoek is besloten tot 
een pragmatische definitie die zich beperkt tot het 
fysieke milieu (Atbeelding 1-1). 

Afbeelding 1-1: Gezond en gezond
heidsrisico 

Gezondheid wordt hier gezien als een hierarchisch 
complex waarbij het voorkomen van ongevallen de 

tl8 

eerste prioriteit heeft, gevolgd door de preventie 
van ziekten en vervolgens het tegengaan van allerhande hinder. Omdat steeds sprake is 
van een (te definieren) minimaal geaccepteerd risico, geeft deze definitie ons de moge
lijkheid om risico-niveaus te definieren met acceptatiegrenzen die in de classificatie van 
woningen kunnen worden benut. 

De gezondheidstoestand van de Neder1andse bevolking is onderwerp van een periodieke, 
nationale volksgezondheidsverkenning. De eerste is in 1993 gepubliceerd [Ruwaard c." 19931. 

Ze betreft de meest voorkomende ziektebeelden en hun determinanten, die van endoge
ne, exogene, fysieke of menta Ie aard kunnen zijn. Deze volksgezondheidsverkenning 
vormt het gezondheidskundige uitgangspunt van de onderhavige studie. 

De doelgroep voor de resultaten van dit onderzoek zijn in eerste instantie de woningcor
poraties die een gedifferentieerd aanbod van huurwoningen wensen; in tweede instantie 
zijn het de woonconsumenten en de hulpver1eners in de (preventieve) gezondheidszorg, 
zoals GGD's. 
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Dit verslag betreft deel 1 van het onderzoek: het bio-medische deel van de aanzet tot een 
gezondheidsrisico-c1assificatie. Dit deelonderzoek is uitgevoerd in een samenwerking 
tussen de Technische Universiteit Eindhoven (Eindhoven: profdr. I.E.M.H. van Brons
wijk, dr. H.S.M. Kort, ing. I.P.M. Ni1lesen), de Universiteit Utrecht (Utrecht: prof dr. 
I.E.M.H. van Bronswijk, profdr. C.A.F.M. Bruijnzeel-Koomen) en Allergo-Consult BV 
(Beusichem: dr. L.G.H. Koren), met adviezen van het Centrum Bouwonderzoek 
TNO-TUE (Eindhoven: ir. L.C.J. van Luxemburg, ir. C.E.E. Pernot, profir. P.G.S.Rut
ten) en de led en van de begeleidingscommissie. 

Deel 2 van het onderzoek is uitgevoerd door het Centrum Bouwonderzoek TNO-TUE, 
met de overige onderzoekers ais adviseurs. 

1.4. BegeJeidingscommissie 
De begeleidingscommissie van dit onderzoek was als voIgt samengesteld (in alfabetische 
volgorde): 
dr. C.J.M. van den Bogaard, 

if. G.F .M. Brouwers, 
drs. M. Drijver, milieuarts, 
E. Knol (later vervangen door E. de Wit), 

ir. P.I. van Luijk, 

H.W. Yerkes, 

A. Volborth, 

VROM Directoraat-Generaal Milieubeheer, 
Inspectie Milieuhygiene~ 
Rijksgebouwendienst / DHB / MRO; 
GGD Zuid-Kennemerland; 
Dienst Stedebouw en Volkshuisvesting, Ge
meente Rotterdam,; 
VROM Directoraat-Generaal van de Volks
huisvesting (tot december 1996); 
VROM Directoraat-Generaal van de Volks
huisvesting (voorzitter); 
VROM Directoraat-Generaal van de Volks-
huisvesting (secretaris). 

2. Doel van het onderzoek 

Het doel van dit gezondheidskwaliteit-onderzoek is tweeledig: 
(a) inventarisatie en analyse van gezondheidsrelevante binnenmilieu-klachten in woning
en, uitgevoerd tegen de achtergrond van de prevalentie en incidentie van volksziekten en 
de kwaliteitsgaranties van het Bouwbesluit, en 
(b) de aanzet tot een Gezondheidsc1assificatie voor nieuwe en gerenoveerde Woningen 
(GCW) die zowel voor woningcorporaties als gezondheidsdiensten bruikbaar is. 
Het is dus geen zuiver epidemiologisch onderzoek. Deze doelomschrijving is ontstaan in 
overleg met de opdrachtgever op basis van de opdrachtbrief. 
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In de opdrachtbriefvan het Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting (Directie 
Bestuursdienst, Cluster Kwaliteit) was het opgedragen onderzoek verbijzonderd als voigt 
[Verkes 1995]. 

- analyse van geregistreerde binnenmilieu-klachten van woningen in GGD-registraties en 
uit andere bronnen. 
- onderzoek naar de relatie tussen de uitkomsten van de analyse en de fysieke compo

nent van de wooing, het gebruik daarvan, het bewonersgedrag en de inrichting van de 
worung; 
- bepaling van criteria en classificatie voor gezonde woningen op basis van bovenge

noemde analyse en relationeel onderzoek (waarin het gezondheidsrisico voor CARA is 
begrepen). 

Voor het vaststellen van het niveau van gezondheidsrisico van woningen is uitgegaan van 
de volgende basisdefinitie: 
'Een gezonde woning draagt niet bij aan het risico voor ongevallen, ziekten, of als 
onacceptabel en'aren hinder bij de gebruikers, voor zover er sprake is van normaal 
bewonersgedrag en normaal gebruik van consumentenproducten'. Hiermee sluiten we 
aan bij het EU-fundamentele voorschrift "Hygiene, gezondheid en milieu" voor bouw
producten [EG 1994]. 

Overigens is een directe relatie tussen een bepaalde gezondheidsklacht en een bepaald 
gebouwkenmerk aIleen aan te geven in geval van ongevallen en van hinder of overlast 
(verstoring), niet in geval van ziekten [Slobe.a.19961. De ziekte van een individu is een proces 
dat gekenmerkt wordt door symptomen (klachten en andere kenmerken) die een beloop 
(verandering in de tijd) vertonen en bovendien een grote individuele variatie [Deen 19931. 

Voor wat betreft het inzicht krijgen in het voorkomen van ziekten is het inventariseren 
van binnenmilieu-klachten in woningen aIleen zinvol wanneer er eerst een medisch 
relevante clustering van klachten is aangebracht. Een 'losse' klacht heeft een geringe 
specificiteit als ziekte-aanwijzing. 

3. Werkwijze 

In het onderzoek zuBen de als volksgezondheidsproblemen aangewezen ziekten worden 
onderzocht op hun relatie met de gebouwde omgeving. Allereerst is daarbij kennisgeno
men van de algemene gezondheidstoestand van de mens in Nederland en van enkele 
gepubliceerde rapporten van GGD's en het Nederlands Instituut voor Praeventieve 
Gezondheidszorg TNO over gezondheidsklachten over het binnenmilieu. Op basis van de 
RIVM-volksgezondheidsverkenning IRuwaarde.a.1993] (die op een uitgebreide, voor geheel 
Nederland representatieve data-set is gebaseerd) zijn klachtenclusters samengesteld die 
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naar de relevante volksgezondheids
problemen verwijzen en waarvan de 
relatieve frequenties in Nederland 
kunnen worden vastgesteld. 

Afbeelding 3-1: Het proces van toerekenen van 
ziekteklachten aan de woonomgeving 

Vervolgens clusteren wij klachten 
over reeds bestaande, als ongezond 
ervaren, woningen in ziekten uit de 
volksgezondheidsproblemen-lijst om 
na te gaan of de aanwezigheid van de 
bekende volksgezondheidsproblemen 
een voldoende groot deel van de ge
zondheidsklachten in relatie tot het 
wonen kunnen verklaren. Is dit het 
geval dan worden de van deze ziekten 

t(jj 

bekende relaties met de woonomgeving gebruikt om inzicht te krijgen in hoe nieuwe (of 
te verbeteren) woningen moeten worden ontworpen, gebouwd, ingericht of gebruikt 
(Afbeelding 3-1). Dit vraagt om een stapsgewijze aanpak. 

Daarbij dient men te bedenken dat maatregelen en gebruiken die kunnen leiden tot 
ontwerp, bouw, inrichting en gebruik van gezonde woningen kunnen verschillen van de 
maatregelen die uit de literatuur bekend zijn ter gezondmaking (bij CARA-problematiek 
spreekt men van sanatie) van bestaande ongezonde woningen. In het laatste geval heeft 
men ais extra doel het verwijderen van reeds aanwezige schadelijke agentia. Zie voor de 
gezondheidskundige aanpak van de binnenmilieuproblematiek in bestaande woningen het 
'Handboek Binnenmilieu' van de Amsterdamse GGD [Slobe.a.l996]. 

We onderscheiden: 
- klachtenclusters specifiek voor volksziekten (Top-10 ziekten); 
- vee1 voorkomende so orten hinder; 
- klachtenclusters behorende bij overige ziekten; 
- overige soorten hinder. 

Alleen de beide eerste categorieen zijn in dit onderzoek verder uitgewerkt en benut ais 
basis voor de GCW. De overige aan de woning gerelateerde ziekten (TabeI3-1) kunnen 
bij een vervolgonderzoek in de GCW worden ingevoerd. 

Vervolgens is geput uit de bestaande registratie van binnenmilieu-klachten. Het BIMI 
(het geautomatiseerde klachtenregistratiesysteem van het RIVM [v.Bruggen c.a. 1993]) is aan
gesproken. Daar dit systeem stechts door een minderheid van de GGD's in gebruik is 
genomen en voor meer dan de helft is gevuld met informatie uit de regio Amsterdam, zijn 
de overige GGD's aangeschreven met het verzoek hun klachtenregistraties ter beschik
king te stellen. Voor het gedeelte van Nederland waarover door de GGD's geen gege-
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vens beschikbaar zijn gesteld, zijn data verzameld van thuiszorginstellingen, woningcor
poraties, een binnenmilieu-bedrijf en een gemeentelijke dienst Bouw- en Woningtoezicht. 
Met deze data is nagegaan of de meest frequent gerapporteerde gezondheidsklachten uit 
het binnenmilieu inderdaad zijn gerelateerd aan de bekende volksgezondheidsproblemen. 

Ti~~13::1izi¢kt~I1Il1et(~ted~n)b&h"'kundige ae1terlUlJ1lanten 
.~ene:8.1996a;Smith1913; Bronswijk 1984.J? •••••.•••.•.••. •••••.. . ..•.• 
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De volgende stap was het op basis van gepubliceerd biologisch, medisch en technisch 
onderzoek bepalen van aan de woning gerelateerde oorzakelijke en uitlokkende factoren 
voor de gesetecteerde, aan de woning gerelateerde ongevallen, ziekte en hinder 
('blootstellings-determinanten' = stimulerende en aetiologische factoren). Deze determi
nanten betreffen voornamelijk specifieke blootstellingen (bijvoorbeeld aan allergenen, 
irritantia, radon) of condities (bijvoorbeeld leidend tot een val op een harde ondergrond). 

De betreffende 'blootstellingsdeterminanten' zijn omgezet in condities die door kenmer
ken van gebouw, installaties en gebouwomgeving kunnen worden vervuld ('oorzaak-
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determinanten'). Voor deze vertaalslag is in kwantitatieve zin een eerste aanzet gegeven 
in deel II van het onderzoek. Op deze wijze is de preventie van klachten indirect aan 
woonomgevingkenmerken gerelateerd. We zouden dit ook het toerekenen van klachten 
aan gebouw- en gebruikskenmerken kunnen noemen. 

De GCW wordt in eerste instantie gedefinieerd in gezondheidsrisico-termen. Via de 
bovengenoemde lijn blootstellingsdeterminanten-oorzaakdeterminanten vindt een verta
ling naar bouwkundige karakteristieken plaats volgens de Bouwbesluit-systematiek. 

De auteurs zijn er zich van bewust dat deze werkwijze anders is dan de aanpak van de 
Beleidsgroep Gezonde Woongebouwen die als startpunt van onderzoek de schadelijke 
agentia in het binnenmilieu neemt en via abundantie, expositie, bron of oorzaak naar de 
gezondheids- en hindereffecten toewerkt [v.Dongen 1996b.Slob e.a. 19961. Onze werkwijze strookt 
ook niet geheel met de behandeling van het begrip 'verstoring' zoals uitgewerkt in de 
inventarisatie 'Hinder door milieuverontreiniging in Nederland' [de Jong e.a. 19941. De werk
wijze in dit onderzoek is vooral pragmatisch en komt voort uit de reeds eerder genoemde 
beleidsnotitie 'Gebouwen en Binnenmilieu' [VROM 19941 waarin een praktisch bruikbaar 
instrument wordt gevraagd, dat wij beperkt hebben tot grate volksgezondheidsproble
men en frequent voorkomende hinder. 

Dit betekent verder dat wij voor ons onderzoek moesten beschikken over geYntegreerde 
expertise op het gebied van zowel gezondheid (mensgebonden) als woonmilieu (gebouw
en stedenbouwgebonden) en dat heeft weer geleid tot de relatiefveel personen tellende 
multidisciplinaire onderzoeksgroep die het werk heeft uitgevoerd. 

Omdat te verwachten valt dat ook de lezers van dit rapport van diverse pluimage zijn, is 
als hoofdstuk 11 een verklarende woordenlijst toegevoegd voor gebruikte biologische, 
bouwkundige en medische termen. Hierin zijn ook de termen opgenomen die in het 
rapport van deel II van het onderzoek worden gebruikt. 

4. Volksgezondheid, klachten en binnenmilieu 

Reeds enkele malen is sprake geweest van de volksgezondheidsverkenning van het 
RIVM [Ruwaard e.a. 1993] als het gezondheidskundig uitgangspunt van deze studie. Dit betreft 
de daarin genoemde top-lO ziekten en aandoeningen. Deze zuHen hieronder in hun 
gepubliceerde relaties met gezondheidsklachten en determinant en uit het woonmilieu 
worden getoond. 
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Afbeelding 4-1 
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4.t. Top-tO ziekten en aandoeningen 
Aan de nationale verkenning van de gezondheidssituatie in Nederland werkten een 150-
tal specialisten mee onder regie van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu). De studie is in 1993 afgesloten met de publicatie van 'Volksgezondheid Toe
komst Verkenning. De gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking in de periode 
1950-2010' [Ruwaarde.a. 19931. Hoewel het nog niet mogelijk bleek te zijn om het aandeel van 
de verschillende ziekten en aandoeningen in de beperking van de levensverwachting in 
gezonde jaren in een lijst weer te geven, konden toch drie verschillende Top-l0-lijsten 
worden samengesteld die Neerlands grootste volksgezondheidsproblemen omschrijven 
(Afbeelding 4-1). 

Van oudsher zijn sterfte-statistieken benut om de (on)gezondheid van een bevolking te 
bestuderen. Tegenwoordig gaat men liever uit van de levensverwachting in gezonde 
levensjaren, dat zijn jaren waarin de mens geen beperkingen of overlast ondervindt van 
ziekten of aandoeningen. Zo heeft de WHO in 1985 als werelddoel gesteld dat in een 
periode van 15 jaar (dus in het jaar 2000) het gemiddeld aantal jaren dat mensen vrij zijn 
van emstige ziekte en invatiditeit dient te zijn toegenomen met 10% [Ruwaarde.a.I993]. 
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Afbeelding 4-2 

In de hiervoor genoemde RIVM-studie zijn drie variabelen opgenomen die verschillende 
aspect en van de gezondheidstoestand van de bevolking meten. Verloren levensjaren 
worden berekend uit de bevolkingsopbouw naar leeftijd en geslacht en de sterftegege
yens. Prevalentie duidt op het aantal gevalJen van een ziekte of aandoening die in een 
bepaald jaar bij (huis)artsen bekend zijn. Incidentie is in de RIVM-studie gedefinieerd als 
het aantal nieuwe gevallen van een ziekte of aandoening die in een bepaaJd jaar door 
(huis )artsen is vastgesteld [Ruwaard e.3. 1993}. 

Het v66rkomen van kortdurende beperkingen van activiteiten en kortdurend arbeids- of 
schoolverzuim wordt bevorderd door een hoge incidentie van een ziekte of aandoening. 
Opnames in zorginstellingen, langdurige beperkingen van activiteiten en langdurig 
arbeids- of schoolverzuim staan in verband met de prevalentie van een ziekte of aandoe
ning. Verloren levensjaren spreken voor zichzelf [Ruwaard C.a. 1993}. 

4.2. Aan het woonmilieu gerelateerde ziekten en gezondheidswinst 
De aan het woonmilieu gerelateerde ziekten uit de top-l O-lijsten ze lijst zijn: longkanker 
(plaats J op de lijst van verlorenlevellsjaren), prive ongevallen (plaats 2 op de inciden
tielijst) en de allergische en hyperreactieve ziekten, waarvan CARA, Chronische Aspeci-
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Afbeelding 4-3 

fieke Respiratoire Aandoeningen (plaats 5 op de lijst van verloren levensjaren, plus 
plaats 2 op de prevalenlielijst), constitutioneel eczeem (plaats 4 op de prevalentielijst) 
en recidive-rende bijhoIte-ontsteking (plaats 5 op de illcidentielijst) uitingsvormen zijn 
en acute bronchi( oli)tis bij kinderen (plaats 3 op de incidenlielijst) een risico-factor 
vormt [Ruwaard O.a. 1993, Cha'1'in e.3. 1992]. 

De (on)gezondheidsverschijnselen die gebonden zijn aan ziekten zoals CARA, constituti
oneel eczeem, recidiverende bijholte-ontsteking, betreffen ervaren ongezondheid, een 
aanwezig medicamentengebruik, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid (Afbeelding 
4-2). 

Ziekten en aandoeningen Ieiden tot klachten en beperkingen van activiteiten en zijn 
geassocieerd met mogelijke oorzakelijke factoren, die determinanten genoemd worden 
(Afbeeld ing 4-3 [Ruwaard e.3. 1993, de Jong e.a. 1994]). Op basis van het kwantitatieve verband tussen 

een determinant en een ziekte kan de maximaal te behalen gezondheidswinst door 
uitschakeling van die determinant worden berekend. Deze zogenaamde PAR-(=Populatie 
AttributiefRisico )-berekeningen komen voort uit epidemiologisch onderzoek van relaties 
waarvan de causaliteit op een andere wijze is bewezen. Op dit moment zijn door het 
RIVM aIleen endogene en leefstijldeterminanten in dit soort berekeningen betrokken, 
niet de determinanten onder de gebouwkenmerken. 
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Een relevante PAR betreft het risico van roken van tabaksproducten voor het krijgen van 
longkanker (PAR=60-90%) en voor het ontwikkelen van COPD (PAR=80-85%) [Ruwaard 

o.a. 1993]. Voor het overige zijn de determinanten weI grotendeels bekend, maar is hun 
kwantitatieve bijdrage minder exact ingeschat. Het valt op dat de woonomgeving voor 
atopische aandoeningen, COPD, longkanker en ongevallen nooit de enige determinant is. 

De eerder genoemde RIVM-verkenning onderscheidt een drietal interventieroutes om 
gezondheidswinst te behalen, te wet en: collectieve preventie op endogene determinant en 
(bv. door vaccinatie) of opsporen van voorstadia van ziekten (bv medische screenings
programma's), gezondheidsbevordering op de leefstijlfactoren (bv voorlichtingscampag
nes) engezondheidsbescherming op de fysieke omgeving (= de stoffelijke omgeving, in 
de volksmond 'milieu' genoemd). Daarbij wordt het meeste effect verwacht van de 
gezondheidsbeschermende maatregelen, gevolgd door de gezondheidsbevorderende 
interventies. 

De aan de woonomgeving gerelateerde ziekten, te weten longkanker, CARA, 
constitutioneel eczeem, prive-ongevallen en bijholte-ontsteking, zijn in Afbeelding 4-3 
iets anders gesorteerd om hun relatie met de verschillende determinanten inzichtelijker te 
maken. 

Ziekten of aandoeningen zijn -zoals hierboven vermeld- vrijwel nooit volledig afhankelijk 
van de fysieke omgeving in de woonsituatie, de werk- en schoolsituatie en het recreatie
ve milieu. Doorgaans spelen ook andere factoren een rol. Het fysieke milieu is echter weI 
de belangrijkste factor in de gezondheidsbescherming, de op den lange duur meest 
effectieve ingreep op weg naar een grotere mate van volksgezondheid. 

4.3. Longkanker 
Het risico om longkanker te ontwikkelen wordt voor 60-90% toegeschreven aan het 
roken van tabaksproducten, voor 5-24% aan de aanwezigheid van radon in het binnenmi
lieu en voor 9-17% aan een (te) geringe consumptie van fruit. Asbest, hoewel potentieei 
zeer gevaarlijk, komt te weinig voor om in ons land een hoge P AR-waarde te veroorza
ken. Het meeroken zou in staat zijn het longkankerrisico met 10-60% te verhogen. 
Volgens de Volksgezondheid Toekomstverkenning wordt verder verwacht dat zowel de 
prevalentie als de incidentie van longkanker in 2010 rond 40% hoger zalliggen dan in 
1990 [Ruwaard c.a. 19931. 

In de binnenmilieuklachten-inventarisatie en -analyse in relatie tot longkanker zal de 
nadruk liggen op roken, radon en in mindere mate asbest (de hoofdoorzaak van veront
rusting in het gepubliceerde GGD-onderzoek [v. Bruggen e.a. 1995]). 
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4.4. Allergiscbe ziekten 
De voor ooze studie belangrijke allergische aandoeningen spreiden een veelheid aan 
klachten tentoon (Tabel 4-1). Deze klachten vormen het klachtencluster dat in de ge
zondheidsanalyses zal worden gebruikt. 
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De volgende stap was het op basis van gepubliceerd biologisch, medisch en technisch 
onderzoek bepalen van aan de woning gerelateerde oorzakelijke en uitlokkende factoren 
voor de gese1ecteerde, aan de woning gerelateerde ongeval1en, ziekte en hinder 
('blootstellings-determinanten' = stimulerende en aetiologische factoren). Deze determi
nanten betreff'en voornamelijk specifieke blootstellingen (bijvoorbeeld aan allergenen, 
irritantia, radon) of condities (bijvoorbeeld leidend tot een val op een harde ondergrond). 

Het COPD ontstaat in de loop der jaren (doorgaans na het 40ste levensjaar) na jarenlang 
roken (PAR voor roken is 80-85%) of/en blootstelling aan stof en andere irritantia op de 
werkvloer, ofuit een onbehandeld astma [Ruwaarde.a.1993]. De ziekte wordt langzaam erger. 
Bij chronische bronchitis bestaat gedurende minstens twee jaar een minimaal 3 maanden 
van het jaar dagelijks voorkomende, of in die peri ode regelmatig terugkerende verhoog
de slijmproductie met hoesten. Emfyseem is een pathologisch-anatomische entiteit die 
gekenmerkt wordt door een abnormale en permanente vergroting van de luchtruimten in 
de long, samengaand met een gedeeltelijke destructie van de alveolaire wanden. Be
nauwdheid is ook een kenmerk van COPD. De luchtwegobstructie bij deze aandoening is 
niet ofweinig reversibel (dus ook niet met medicamenten). Toch bestaat er in meerdere 
gevallen weI een bronchiale hyperreactiviteit en soms zelfs een allergie [v.Scbayk C.a. 19951. 

Heeft COPD zich eenmaal ontwikkeId, dan kunnen zelfs geringe vervuilingen van de 
binnenlucht (maar doorgaans wei boven de reukgrens), zoals passiefofactiefroken, NO" 
van verbrandingstoestellen, zwevend stof, gassen, dampen en in mindere mate de buiten
Iucht tot een verdere vermindering van de ademcapaciteit Ieiden [Ruwaarde.a.1993]. De adem-
capaciteit zal daarbij op den duur zo ver dalen dat werken en zelfs zelfstandig wonen niet 
meer mogelijk is. Bovendien stijgt de kans op overlijden aan cardiovasculaire aandoe
ningen [Ruwaard c.a. 1993]. 

De eff'ectiviteit van ventilatievoorzieningen in woon- en werkgebouwen is een belangrij
ke factor in het voorkomen van schadelijke blootstellingen die tot ontwikkeling van de 
ziekte Ieiden, vooral ook in een omgeving waarin tabaksproducten worden gerookt. Op 
dit moment is het zo dat in ruimten waar gerookt wordt [Ruwaard e.a. 1993], de stofconcentratie 
in de lucht, ondanks de ventilatievoorzieningen, oploopt tot 10-100 Jlglm3 1ucht. Voor de 
arbeidssituatie bepaalde de Rijksgebouwendienst dat bij een 8-urige blootstelling een 
Iuchtconcentratie van 70 Jlg stof per m3 lucht niet dient te worden overschreden [Dir.Am.ise

ring en OnderzoekRijksgebouwendienst 1991], Gaan we uit van een blootstellingsduur in de woonomge-
ving van 14 it 16 uur, dan ligt het in de rede dat de maximaal toelaatbare stofconcentratie 
de 40 Jlg stof per m3 Iucht niet overschrijdt. Deze waarde wordt in woningen echter 
regelmatig overschreden [Slobe.a.1996]. Overigens worden in internationaal verband ook 
lagere advieswaarden voor fijn stof genoemd {RoUoos 19941. 

De eff'ectiviteit van een ventilatievoorziening kan vaak ook worden afgelezen aan de 
concentratie kooldioxidegas. Vanaf een concentratie van 700 ppm kooldioxide treedt 
irritatie op [KoUer 1993], 
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Ook in geval van patienten met chronische bronchitis of longemfyseem kan een slimme 
ventilatie van het omgevende binnenmilieu benut worden om de ademhalingslueht van de 
patient vrij te houden van aUe schadelijke geuren, zoals emissies van bouw- en inrieh
tingsmaterialen en consumentenproducten, emissies van niet-elektrische toestellen voor 
verwarming, koken en warmwatervoorziening, emissies van mensen, (huis)dieren en (ka
mer)planten, emissies bij sehoonmaak- en andere acties, emissies bij kook-, was- en 
strijkactiviteiten, en emissies bij hobbyactiviteiten. 

In de hierna volgende inventarisatie en analyse van binnenmilieuklachten komt voor 
COPD de klaeht kortademigheid ofbenauwdheid, of de ziektediagnose CARA in relatie 
tot de 'blootstellings-determinanten' roken en overige binnenluchtvervuiling. Het zal 
echter moeilijk zijn om de scheidslijn met het hiema volgende astma te trekken. Daarom 
nemen wij CARA (inclusiefCOPD) en de overige allergische aandoeningen samen in de 
term allergische en hyperreactieve ziekten waarvan aan het einde van dit hoofdstuk een 
meer specifiek klachtencluster en determinantencluster zal worden gedefinieerd. 

Kinderen van rokende ouders hebben 20-30% vaker luehtwegklachten dan kinderen van 
niet-rokende ouders. Luchtweginfeeties en luchtwegsymptomen in de jeugd lijken de 
ontwikkeling van COPD op latere leeftijd te stimuleren [Ruwaarde.a.1993]. 

De kans om astma te krijgen mag voor 80% (mede) worden toegesehreven aan erfelijke 
faetoren, daar de zogenaamde heritability ofH2 van deze ziekte 80% bedraagt [Ruwaard e .•. 

1993]. Astma en allergieen, zoals allergische neus- en oogklaehten (hooikoorts) en consti
tutioneel eczeem komen vaak gekoppeJd voor. Zij vormen sam en de zogenaamde atopi
sche ziekten. Ondanks deze koppeling komt bij de eerstegraads-verwanten van mensen 
met astma bijna tweemaal zoveel astma voor ais constitutioneel eczeem. Voor 
eerstegraads-verwanten van mensen met constitutioneel eczeem geldt dat er meer ec
zeem voorkomt dan astma. Dit zou gedeeltelijk verklaarbaar zijn door overeenkomst in 
aanleg en gedeeJteJijk door het opgroeien in dezelfde omgeving [Ruwaard c.a. 1993, Schayk C.a .. 1995]. 

Zagen wij bij COPD een toename van het v66rkomen met de leeftijd (vooral in de 
groepen van 45 jaar en ouder), bij astma ligt de piek in de jongste categorie van 0-14 jaar 
oud. De daling in voorkomen zet daama door tot in de 45-64 jarige bevolkingsgroep, 
waarna de frequentie van voorkomen stabiliseert [Ruwaard e.a. 1993J. Astma wordt gekenmerkt 
door het aanvalsgewijs, tenminste 5x per jaar, optreden van perioden van kortademig
heid, door bemoeilijkte uitademing en piepen met of zonder droge hoest en vaak ook 
door versterkte sputumproductie, met klachtenvrije ofvrijwel klachtenvrije intervallen. 
Ntet-specifieke hyperreaetiviteit voor allerhande prikkels treedt doorgaans samen op met 
specifieke allergieen [Bottemae.a.1992, Dirksen e.a. I9921. Tabaksrook, stof, allergenen en N02 in de 
binnenlucht van het woonmilieu hangen samen met het vaker en in ernstiger mate optre
den van astma [Ruwaarde.a.1993]. 
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4.6. Bijhoite-ontsteking 
Een bijholte-ontsteking (kaakholteontsteking, voorhoofdsholteontsteking, enz) ontstaat 
meestal in aansluiting op een verkoudheid of griep, maar ook allergie en anatomische 
afwijkingen van de neusbouw zijn erkende determinanten [Ruwaarde.a.1993]. Een acute bijhol
teontsteking duurt minder dan vier weken en gaat gepaard met een vloeistofspiegel in de 
betreffende bijholte. Een chronische bijholteontsteking duurt minstens zes maanden. 
Tenslotte bestaat er nog de recidiverende bijholteontsteking, een ontsteking die tenmin
ste drie keer per jaar ontstaat [dc Bock c.a. 1993]. Bijholteontsteking op basis van een allergi-
sche ofhyperreactieve rinitis komt sam en met neusklachten voor. Deze houden meer dan 
vier weken achtereen aan, of zij recidiveren regelmatig (Crobach e.a.

I99S1. 

4.7. Constitutioneel eczeem 
Constitutioneel eczeem wordt gekenmerkt door een chronische en hevige jeuk. De 
aangedane huid ziet rood, is schilferig ofwat vochtig en op den duur vergroven de 
huidplooien. Voorkeursplaatsen zijn het gelaat, de hals, de nek, de elleboogplooien, de 
polsen, de knieholtes en de enkels. De overige huid is vaak droog. De ziekte kent 
verergeringen en verbeteringen ook als ze niet behandeld wordt. Een verergering treedt 
in ieder geval op wanneer de huid van de patient met eczeem ge"infecteerd raakt met 
bacterien. Het beloop van de ziekte heeft meerdere fasen: 
a. de zuigelingen-fase (eerste levensjaar; eczeem vooral op het gezicht; voeding is een 
belangrijke oorzakelijke factor); 
b. de kinder- en volwassenfase (steeds meer huidplekken gaan mee doen; allergische en 
niet-allergische factoren spelen een uitlokkende rol; vanafhet veertiende levensjaar 
neemt het v66rkomen van de ziekte at). In totaal 80% van de mensen met constitutioneel 
eczeem kreeg de ziekte voor het tweede levensjaar, in 64% van de gevallen is de ziekte 
zelfs voor de zesde levensmaand uitgebroken (Ruwaarde.a.

I9931. Over het belang van determi
nanten uit de fYsieke omgeving wordt verschillend gedacht [Ruwaard e.a. 1993, Clcveringa C.a. 19941, 

maar positieve ervaringen met het wijzigen van de fysieke woonomgeving bij eczeem 
patienten zijn bekend van de twintiger jaren tot in 1996 (Kort 1994, Tan e.a. 1996]. 

Volgens de Volksgezondheid Toekomstverkenning mag verwacht worden dat bij het 
huidige beleid zowel de prevalentie als de incidentie van astma in 2010 6% hoger liggen 
dan in 1990. Voor constitutioneel eczeem geldt in deze periode een stijging in voorko
men van 4-5%. Op incidentie-gebied geeft de Volksgezondheid Toekomstverkenning 
nog een uitbreiding van bijna 5% aan voor bijholte-ontstekingen (Ruwaarde.a.1993]. 



TabeI4-2: Bronnen van allergen en en irritantia in Nederlandse woningen. 
Frequenties van voorkomen van sensibilisatie en hyperreactiyiteit onde~ atopische patienten en de frequentie 
van voorkomen van schadelijke concentraties in woningen (literatuurbronnen: Zle lekst 

(Bron van) allergeen of irritans Frequentie van voorkomen 

Gesensibiliseerde I Woninften met 
hyperreactieve schade Ijke 

patienten concentraties 

HUISDIEREN 80% 85% 

Canis familiaris - hond 80% 

Felis catus - kat 75% 

INSECTEN 60% 25% 

Blattella germanica - Duitse kakkerlak 10% 5%e 

Lepismatidae - zilvervissen 55% 20%d 

Psocoptera - stofluizen 35% 20%d 

IRRITERENDE GASSEN >50%a >90% 

bak- en kookluchtjes >50%a 11% 

formaldehyde >50%3 10% 

N02 >50%3 90% 

KNAAGDIEREN 15% 10% 

Mus musculus - huismuis 15% 

Rattus norvegicus - bruine rat 8% 

MlJTEN 80% 85% 

Acaridae - voorraadsmijten 70% 20%d 

Glycyphagidae - voorraadsmijten 65% 20%d 

Pyroglyphidae - huisstofmijten 80% 85% 

Tarsonemidae - schimmelmijten ??% 20%d 

NATUURLIJK RUBBER STOF 5% 95% 

E/Ehorbiaceae 5% 75% 
- evea & Mallihot schuimrubber 
- Acalypha, Codiaeum & Euphorbia 

kamerplanten 

Moraceae ?1% 75% 
- Castilla & Ficus schuimrubber 
- Ficus kamerplanten 

SCHIMMELS 45%C 20%d 

SIGARETTENROOK >50%3 60%b 

ZWEVEND STOF >50%a 60% 
... 

8 aspeclfieke hyperreactlVltelt onder mensen met astma en COPO I b % woningen met rokers '" resultaten met Aspergillus fumigatus I d % 
'bouwkundig' vochtige woningen '" uitgaande van een behandclings% per jaar van 20% 
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4.8. Allergenen en irritantia 
ZoweI bij het ontstaan aIs bij de ervaren ziektelast van allergische en hyperreactieve 
ziekten staat de kwaliteit van het binnenmilieu centraal. In medische kringen maakt 
men daarbij een onderscheid tussen atlergenen en irritantia. Het overzicht van de 
meest voorlromenrle bronnen is te vinrlen jn TaheI4-' [Bessote.a.1995, v. Bronswijke.a.I992, v. 
IJrOOSWlJK e.a.I'J9~~Bru!ln-f~J, v.11eesT9llli; de Jonge f99:r, unJouw196r,'L1ngeve1d 1988, Nationale Woningraad 19116, Rijekaen 

1981, Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding 1993,Tammes e.a. 19l1S,Verhoeff 1994] 

De allergenen worden gevormd door (in volgorde van belang): mijten, huisdieren, 
insecten, schimmels, knaagdieren, natuurlijk schuimrubber en kamerp]anten. De 
relevante irritantia betreffen sigarettenrook, zwevend stof en irriterende gassen 
zoals formaldehyde, verbrandingsgassen en bak- en kooklucht. Bij groei en aller
geenvorming door mijten en schimmels is de bereikbaarheid van vocht een beper
kende factor. Huisstofmijten (Dermalophagoides) stellen in dit verband de minste 
eisen. Pas bij een relatieve vochtigheid aan het oppervlak van 45% oflager is op 
den duur geen overleving meer mogelijk. In het gebied 45-55% relatieve vochtig
heid is de kans op groei en allergeenproductie klein (.v.Bronswijk&Pauli 1996]. In de woon-
omgeving komen dus een veelheid aan allergenen en irritantia voor. Zij vormen 
een 'blootstellings-determinanten' -cluster voor de betreffende aandoeningen. 

Verwacht wordt dat -bij ongewijzigd beleid- de binnenmilieu-situatie in de periode 
2000-2010 verder zal verslechteren [v. Dongen 19900]. 

4.9. Gezondheidsk1achtenanalyse van de GGD's 
Door het RIVM en de GGD-Amsterdam is voor woningen een klachten-afuan
delings- en analyse-systeem uitgewerkt. Het systeem draagt de naam BIMI en is 
vanaf 1991 door een aantal GGD's benut om de klachten uit hun eigen gebied te 
registreren en te vergelijken met klachten waarmee andere gezondheidsdiensten 
ervaring hebben [v. Bruggen 1993]. Het betreft klachten die door de gebruikers van de 
woning spontaan zjjn geuit. De data die de GGD's verzamelen in ander verband, 
bijvoorbeeld bij schoolonderzoeken, zijn niet in het BIMI opgenomen. 

Het BIMI, als hulpmiddel voor de behandeling van klachten die in verband worden 
gebracht met verontreiniging van het woonmilieu, onderscheidt: 
- gezondheidsklachten; 
- fysische I chemische I biologische klachten; 
- stankklachten; 
- verontrusting (= ongerustheid over een potentiele blootstellingsbron). 

Tot en met 1994 was het systeem in gebruik bij 16 GGD's [v. Bruggen e.a. 19951. Over de 
periode 1991 tot en met 1994 zijn in totaal1247 klachten geregistreerd, hiervan 
kwam ruim 70% uit de regio Amsterdam. Van de geregistreerde klachten had 41 % 
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te maken met gezondheid, was circa 26% fysisch / chemisch / biologisch van aard, 
betrof 16% stankklachten en eveneens 17% verontrusting. De onderzoekers inter
preteerden de gezondheidsklachten voor 33% als aspecifiek (hoofdpijn, misselijk
heid, moeheid) en 30% als verband houdend met CARA, hoesten of allergie. De 
fysische / chemische / biologische klachten betroffen in slechts 6% van de gevallen 
geluidsoverlast. Het overgrote deel (64%) had te maken met vocht en schimmel
groei, uitlokkende omstandigheden voor CARA. Uit de gepubliceerde BIMI
analyse kan geconcludeerd kunnen worden dat ruim een kwart van aIle geregis
treerde klachten over het binnenmilieu met CARA geassocieerd was. De experts 
(agz-arts, sociaal verpleegkundige, 'iemand die als bouwkundige opgeleid is') die 
de huizen waarover geklaagd werd bezochten, konden aan de hand van deze 
gegevens geen gebouwkenmerken definieren die in een gezondheidsrisico-classifi
catie zouden kunnen worden gebruikt [v.Bruggen e.a. 1995]. 

Hoewel de gepubIiceerde BIMI-analyse weinig aan duidelijkheid overlaat wat 
betreft de meest frequent door bewoners aan de GGD gerapporteerde binnenmi
lieuklachten (dat zijn duidelijk CARA-klachten offysisch-chemische klachten die 
een risico-factor zijn voor CARA), bleef de vraag open ofhet gevonden resultaat 
aileen voor de regio Amsterdam gold, of ook voor de rest van Nederland. 

4.10. Handboek Binnenmilieu 
Zoals bleek uit het bestaan van het BIMI wordt door diverse gezondheidsdiensten 
naar de gezondheidskwaliteit van het binnenmilieu gekeken. Ook bij thuiszorgorga
nisaties zijn in het kader van de extramurale CARA-zorg kortere en Iangere check
lists voor binnenmilieuklachten-afhandeling opgesteld. Het meest actief en degelijk 
is echter de GGD Amsterdam die de systematiek van het BIMI verder ontwikkelde 
tot een 'Handboek Binnenmilieu' waarvan in oktober 1996 de tweede druk ver
scheen. Het handboek maakt de schat van kennis bereikbaar die bij gezondheids
diensten bestaat over de gezondheidskundige aspecten van het binnenmilieu en 
geeft handreikingen voor de logistiek van de afhandeling van klachten door deze 
diensten (inclusief de bruikbare juridische middelen). De gegeven informatie is -
volgens de auteurs- ook geschikt voor het opzetten van voorlichtingscampagnes 
door de GGD's [Slobe.a. 19961. 

Het handboek doet, vanwege zijn aard, geen uitspraak over de meest voorkomende 
aan woningen gerelateerde ziekten en hinder. In een ander rapport noemt de Am
sterdamse GG&GD als Amsterdamse volksgezondheidsproblemen: hart- en vaat
ziekten, CARA, /ongkanker, borst- en baarmoederhalskanker, verkeersongevaIlen, 
prive-ongevallen, psychische probJemen, alcohol en hard drugs, infectieziekten, 
chronische aandoeningen en geluidsoverlast [Reijneveld 1994], (de aan het wonen gerela
teerde problemen zijn cursier gedrukt). 
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Gezondheidskundig uitgangspunt van het Amsterdamse 'Handboek Binnenmilieu' 
is dat de 'losse' gezondheidsklachten zo a-specifiek zijn dat zij (meestal) geen 
richting kunnen geven aan het klachten-onderzoek. Als basis van de individuele 
klachtenafhandeling is gekozen voor de (gemeten) conditie van het binnenmilieu. 
Deze parameters komen in het Bouwbesluit niet voor. Daarbij is de bouwkundige 
inbreng in het handboek is beperkt. Noch de systematiek van het Bouwbesluit, 
noch zijn beproevingsmethoden komen in het Handboek voorlslobe.a.19961, waardoor 
het voor de ontwikkeling van de GCW verder niet bruikbaar is. 

Ook vanuit andere organisaties zijn compendia opgesteld van gezondheidsklachten 
en schadelijke agentia in het binnenmilieu. Een degelijk overzicht komt van het 
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO [v. Dongen 1993] is een 
meer bouwkundig gericht overzicht van het probleemgebied, maar niet gerelateerd 
aan de beproevingsmethoden die de prestatie-eisen van het Bouwbesluit ondersteu
nen. Hetzelfde geldt voor sommige onderzoekingen die gericht waren op de bouw
kundige aspecten van een huisstofmijtenprobleem [Voiltce.3. 19931. 

4.11. Twee regionale GGD-onderzoeken 
Diverse gezondheidsdiensten hebben in hun eigen regio onderzoek gedaan aan de 
relatie tussen binnenmilieuklachten en CARA. Hieronder twee voorbeelden. 

In de westelijke mijnstreek in de provincie Limburg bleken bij kinderen enkele aan 
CARA gerelateerde gezondheidsklachten in 1993 vaker voor te komen dan in 
1989. Huishoudens met langdurige vochtproblemen vertoonde deze gezondheids
klachten 2 to 4 maal zo frequent als huishoudens zonder vochtproblemen. Maar 
ook het houden van huisdieren spee!t een rol. Roken door de ouders verslechtert 
de gezondheidssituatie van de kinderen vooral in geval van een vochtige woning. 
De woonlokatie is in het geding bij huishoudens waar weinig of matig wordt 
gerookt [Detb: 1:.3. 19951. 

In een onderzoek van de GGD Groningen bleek dat woningen gebouwd na 1960 in 
vergelijking tot oudere woningen meestal vochtiger zijn vanwege de uitgevoerde 
energiebesparingsmaatregelen die behalve warmte ook meer vochtige en vervuilde 
lucht binnenhouden. Dit is geassocieerd met een hoger mijtenallergeengehalte in 
het tapijt. Oudere woningen hebben daarentegen meer mijtenallergeen in het bed
textiel vermoedelijk vanwege het vaak afwezig zijn van verwarming in de slaapka
mer [v.d. Lucht e.3. 19951. 

Ook deze resultaten zijn niet direct bruikbaar voor een GCW. 
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4.12. Samenvatting binnenmilieuproblematiek en gezondheid 
De in RIVM-Volksgezondheidsverkenning IRuwaarde.a.1993] gevonden hoge prevalen
tie van CARA is geheel in overeenstemming met de gepubliceerde BIMI-evaluatie 
van binnenmilieuklachten, waarbij 25-30% van de gerapporteerde gezondheids
klachten gerelateerd bleek aan deze ziektec1uster [v, Bruggen e,a. 1993]. 

Uit nader, recent GGD-onderzoek bleek een grote invloed van vocht, huisdieren en 
roken, blootstellings- en oorzaakdeterminanten die ook eerder reeds waren gerap
porteerd. Een degelijke aansluiting van deze determinanten aan de Bouwbesluit
systematiek is echter niet gevonden. 

Overige volksgezondheidsproblemen die in het onderzoek betrokken moeten 
worden zijn de overige allergische aandoeningen, prive-ongevallen, longkanker en 
veel voorkomende hinder. 

5. Inventarisatie van binnenmilieu-klachten 

De tweede actie in dit onderzoek betreft het verzamelen van het beschikbare ma
teriaal om aan klachten. Zoals eerder is vermeld, zijn deze data niet verzameld in 
het kader van een voor dit doel opgezet onderzoek, maar in het kader van routine
registraties die door een organisaties zijn uitgevoerd. Het betreft steeds door de 
consument spontaan geuite klachten, 

5.1. Verzameling van klachtenregistraties 
Conform de opdracht zijn de klachten-registraties door de GGD's bekeken. Deze 
bleken beperkt van omvang te zijn en bovendien slechts gedeeltelijk geautomati
seerd (Afbeelding 5-1). 

Besloten is de volgende klachtenbestanden aan te spreken: 
- GGDIRIVM klachtenregistratiesysteem (BIMI); 
- klachten verzameld door GGD's maar niet in BIMI verwerkt; 
- door enkele Thuiszorgorganisaties geregistreerde klachten (voornamelijk betrek-

king hebbend op CARA, omdat de advisering over verbetering van het binnenmi
lieu ter bestrijding van CARA een taak van de wijkverpleging is); 
- door enkele woningcorporaties geregistreerde klachten; 
- gegevens van een gemeentelijke dienst voor Bouw- en Woningtoezicht; 
- data van een binnenmilieu-bedrijf. 
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Afbeelding 5-1: Registratie van binnenmilieu-klach
ten door GGD's in de periode 1991 - 1995 

Afbeelding 5-2: Landelijke dekking van de benutte 
klachtenregistraties 

tlB 

In totaal staan ons 7630 gemel
de klachten ter beschikking, 
verdeeld over 5568 meldingen 
van 39 rapporterende organisa
ties (Bijlagen, Afbeelding 5-2, 
TabeI5-1). Met uitzondering 
van Zeeland komen aIle Neder
landse provincies in de cumula
tieve klachtenlijst voor, die ook 
overigens een variabele dekking 
over Nederland te zien geeft 
met 66% van de klachten af
komstig van slechts 2 provin
cies: Zuid-Holland en Overijssel. 
De overrapportage van Zuid
Holland komt gedeeltelijk voor 
rekening van de categorie 
'anders' (= klachten die niet op 
ons onderzoek betrekking heb
ben) die bij deze provincie meer 
dan de helft (1826) van de 
klachten omvat. 

Hoewel natuurlijk een grote 
voorzichtigheid in acht genomen 
moet worden gezien de diversi
teit in de bronnen van klachten
registraties, is het wellicht toch 
interessant om de totale verd
eling van de typen klachten te 
bezien: 51 % bestaat uit fysisch
chemische klachten, 10% uit 
gezondheidsklachten, 1 % uit 
hinder, 4% uit verontrusting, 5% 
betreft ongedierte, terwijl 29% 
van de klachten betrekking heeft 
op zaken die niet op ons onder
zoek van toepassing zijn (uit 
Bouw- en Woningtoezicht-be
stand) of die onbekend gebleven 
zijn. Conc\usies zijn hieruit 
slechts per klachtenbehandelen
de organisatie te trekken. 
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Daar ook de 'verschillen' tussen de provincies sterk gekleurd worden door het 
type organisatie dat de klachtenrapportages aan ons ter beschikking stelde, zal de 
klachteninventarisatie per rapportage-categorie worden behandeld. Hoewel Neder
land klein genoemd kan worden, zijn er toch duidelijke verschillen in wintertempe
ratuur buiten en daarmee in droogte van de ventilatielucht binnen in de winter. Om 
hetzelfde droogte-niveau in de woning te bereiken zal in de winter aan de kust een 
hoger ventilatievoud nodig zijn dan bijvoorbeeld in Oost-Groningen. Ook de 
hoogte van de radonconcentratie (en het daaraan gekoppelde longkanker-risico) is 
geografisch bepaald en voomamelijk afhankelijk van de grondsoort [Vaase.a.1991]. 
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Het bleek niet nodig te zijn om een anonimisatie van de klachten uit te voeren, daar 
de gegevens zonder precieze lokatiegegevens zijn aangeleverd. Helaas ging door 
dit voorzichtige inzendingsbeleid vaak de postcode (en daarmee de gedetailleerde 
geografische lokatie) verloren. Soms was zelfs de gemeente waarvan de klacht 
afkomstig was, niet meer bekend. 

Hierdoor was het niet mogelijk de gegevens te analyseren naar de diverse relevante 
buitenmilieu-categorieen als grondsoort, grondwatertafel, wintertemperatuur, 
buitenluchtvochtigheid en heersende windkracht. Onze geografische analyse van de 
gegevens beperkt zich noodgedwongen tot de provincie als geografische eenheid. 
Daarbij zijn wij er vanuit gegaan dat de rapporterende organisaties (met uitzonde
ring van het binnenmilieubedrijf) slechts klachten verwerkten uit de provincie 
waartoe hun standplaats behoort. 

Allereerst worden de bestaande registraties omschreven waarbij zowel aan hun 
'dekkingsgraad' over geheel Nederland als aan hun validiteit voor het vaststellen 
van de door hun klanten 'werkelijk ervaren' problematiek aandacht zal worden 
besteed. 

5.2. BIl\II, het klachtensysteem van GGD Amsterdam en RIVM 
De centrale BIMI-organen (RIVM en GGD-Amsterdam) verwezen ons naar de 
individuele GGD's, die wij allen benaderd hebben om ons data te leveren. In totaal 
ontvingen wij op deze wijze gegevens (in zogenaamde uitwisselingsbestanden) van 
7 GGD's, verdeeld over 4 provincies (TabeIS-2). Uitgaande van de regionale 
verschillen in buitenmilieu kunnen de gegevens van Noord-Holland en Utrecht het 
best gezamenlijk worden bekeken (zachte winter, grondsoorten klein en veen). 
Overijssel heeft vanwege zijn lagere wintertemperatuur (zie deel II) een droger 
milieu in de winter. Het buitenklimaat in Limburg is weliswaar droger (minder 
neerslag), maar de wintertemperaturen zijn weer hoger, zodat de uitkomst als mate 
van droogte moeilijk is in te schatten. Deze buitenklimaat- en standplaatsverschil
len komen in de distributie van de geregistreerde klachten over de categorieen niet 
naarvoren. 

am overzichten van geregistreerde klachten te verkrijgen is gebruik gemaakt van 
de BIMI-faciliteit om de informatie over te zetten in een set dBase IV databases [v. 

Bl'U/lPc.a. 1993]. Een aantal van deze databases omschrijven de categorieen waarin de 
klachten en het klachtenonderzoek kunnen worden ingedeeJd. Dit betreft: 
- door het BIMI-systeem toegelaten klachten, waaronder vocht, ventilatie, asbest 

(BIMI005.DBF / BIMI006.DBF); 
- omschrijving van woningtypen, inclusiefwoonboot en stacaravan 

(BIMIl 02.DBF); 
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- ruimtetypen: aile normaal betreedbare ruimten in huis, plus: c.v.-kast, meterkast, 
kruipruimte, afvoerkanaal, buitenlucht, oppervlaktewater, drinkwater, bodem en 
grondwater (BIMII07.DBF); 
- ventilatievoorzieningen (BIMIl08.DBF); 
- verwarmingsvoorzieningen (BIMII09.DBF); 
- bouwkundige renovatie, hydrofoberen, schiideren, aanwezigheid nieuw meubilair 
of nieuwe vloerbedekking, aanwezigheid van airconditioning, luchtbevochtiging, 
een luchtionisator, een magnetron, een DOKA, kopieerapparatuur, een laserprinter, 
een matrixprinter of een pc, reinigen, onderhoud van leder en meubelen, gebruik 
van lijmen en bestrijdingsmiddelen, alsmede de intensiteit van het roken 
(BIMIl16.DBF); 
- te bepalen verontreinigingen (BIMI112.DBF); 
- door het BIMI-systeem toegelaten bemonsteringen en metingen 
(BIMIIlO.DBF); 
- door het BIMI-systeem toegelaten meetmethoden (BIMIl11.DBF); 
- toegelaten analysemethoden (BIMIl14.DBF); 

--lh-
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- toegelaten meeteenheden (BIMIl13.DBF); 
- toegelaten oorzaken, waaronder vocht, ventilatie, asbest (BIMI003.DBF / BIMIO04.DBF); 
- een overzicht van de Nederlandse GGD's (BIMII01.DBF); 
- instantie-netwerk voor verwijzingen (BIMIl15.DBF). 

Aan het bezwaar dat aileen door het systeem voorgeschreven klachten, oorzaken en dergelijke 
kunnen worden geregistreerd, is in het BIMI tegemoet gekomen door tot 1 januari 1995 
jaarlijks updates van de code-lijsten te verspreiden. Toch maakten de invullers van de gegevens 
in het BIMI vaak gebruik van memo-velden om hun observaties vast te leggen. Na doornemen 
van een gedeelte van deze memo-veld en bleken hier ook data voor te komen die gecodeerd 
hadden kunnen worden. De meeste rapporteurs vulden niet aIle relevante velden in. De beperk
te gebruiksvriendelijkheid van het benutte softwarepakket zal daar debet aan zijn geweest lv. 

Bruggene.a.l99SJ. De door ons ontvangen, in BIMI geregistreerde klachten staan vermeld in Tabel 
5-2 en Bijlage 3a. 

Voor ons onderzoek vormt een speciaal probleem het onderscheid tussen klacht en oorzaak. In 
de codelijsten komen verschillende blootstellingen, zoals vocht, ventilatie en asbest, op zowel 
de klachtenlijst als de oorzakenlijst voor. Dit komt overeen met de verschillende wijzen waarop 
klagers hun klacht kunnen presenteren tegenover een gezondheidsinstelling als de GGD. Het 
bleek echter dat de verschillende GGD's verschillend om zijn gegaan met de registratie. Zo 
komen CARA-klachten met als oorzaak vocht voor, naast vochtklachten met als aantekening 
in een memoveld 'CARA', en CARA-klachten met een memoveld 'vocht'. 

Deze werkwijze leidt in ons overzicht tot onder- en/of overwaardering van de klachtentypen. 
OngevaUen zijn niet gemeld. Er bestaan geen categorieen voor in BIMI. 

Dit zelfde geldt voor longkanker of andere kwaadaardige nieuwvormingen. Het risico op 
'longkanker' is alleen impliciet te vinden in de rubriek 'asbest' onder verontrusting. Uit de 
gevaUen waarin een huisbezoek heeft plaatsgevonden bleek dat 'asbest' altijd als een veront
rustingsklacht of verontrustingsoorzaak is aangegeven, ongeacht of er asbest in de woning is 
aangetroffen of niet. 

De allergische en hyperreactieve aandoeningen en hun 'blootstellingsdeterminanten' (vocht / 
schimmels, verbrandingsproducten, ventilatie, stank) zijn prominent aanwezig. Opvallend is dat 
over stank bij deze GGD's veel meer is geklaagd dan over geluids- en trillingenoverlast. 

5.3. KJachtenregistraties van de overige GGD's 
De niet in BIMI aangeleverde klachtenrapportages zijn doorgelezen en geabstraheerd op 
relevante informatie die vervolgens is opgenomen in een elektronisch databestand in dBase IV. 

tLB 
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Het algemene beeld van klachten komt overeen met de rapportages die uit BIMI zijn 
geextraheerd (Tabel 5-3, Bijlage 3b). Ongevallen noch 'longkanker' zijn gemeld en de 
allergische I hyperreactieve aandoeningen samen met hun blootstellingsdeterminanten 
vormen het belangrijkste data-cluster. Er zijn ook geen verschillen gezien tussen West
Nederland (Noord-Hol1and, Zuid-HoHand, Utrecht, Flevoland), Oost-en Midden-Neder
land (Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland) en Zuid-Nederland (Limburg, Noord
Brabant). 

Ook hier komt stank meer voor dan' geluid I trillingen'. Verontrusting over asbest is 
minder prominent aanwezig dan in het BIMI-bestand. Enige ongerustheid over radon 
bleek eveneens te bestaan. 

5.4. Data van thuiszorgorganisaties 
Plaatselijk komen binnenmilieuklachten nooit bij de GGD's terecht, maar komen binnen 
bij de thuiszorgorganisaties, ook al omdat klagers door de GGD's daarheen worden 
doorgestuurd. Dit is bijvoorbeeld het geval in de regio Twente. 
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In overleg met het Nederlands Astma Fonds zijn een aantal thuiszorginstellingen bena
derd in die regio's waar de GGD's geen medewerking verleenden aan het onderzoek of 
aangaven dat zij doorverwezen. In totaal zijn aeht thuiszorgorganisaties en een aeade
miseh ziekenhuis benaderd die aetief zijn op het gebied van woningsanatie en die zelf 
ook huisbezoeken doen. Van deze groep hebben wij gegevens ontvangen van vier 
organisaties, in aIle vier de gevallen gelokaliseerd in Noord-Nederland (Tabel 5-4, 
Bijlage 4 & 7b). 

De data van de thuiszorg zijn op dezelfde wijze verwerkt als die van de GGD's welke 
niet aan BIMI meewerkten. Opvallend is het niet registreren van gezondheidsklaehten. 
Hierbij moet bedaeht worden dat voor de thuiszorginstellingen de klager als patient 
wordt besehouwd, en de klaehten niet meer verdeeld worden naar ziekte-eategorie, 
doch naar uitlokkende faetoren. Hoogstwaarsehijnlijk zijn alle klagers CARA-patienten, 
ook al omdat in de informatiebrief daarnaar is gevraagd. Ook andere soorten patienten 
worden wei door de thuiszorg bezoeht, maar daar zal niet naar woningkenmerken 
worden gekeken. Vanuit deze optiek rapporteren zij daarom aIleen over de oorzaak van 
deze gezondheidsklachten. Problemen met vocht, schimmel en ventilatie (voorzieningen) 
vorrnen de hoofdmoot van de klachten die door thuiszorgorganisaties zijn gerappor
teerd. 

5.5. Data van woningcorporaties 
Een aantal GGD's gaven aan dat zij doorverwezen naar de woningcorporatie of naar de 
gemeente. De GGD-regio ass, bijvoorbeeld, handelt binnenmilieu-klachten niet meer 
zelf af Binnenmilieu-klachten komen daar nu binnen bij de gemeentelijke afdeling 
huisvesting, ofbij de woningbouwverenigingen. AIleen in individuele gevallen wordt 
door de gemeente nog de hulp ingeroepen van de GGD. 

Ondanks deze verwijzingen is het waarschijnlijk dat de selectie van klaehten die de 
woningcorporaties bereiken een andere is dan die door de GGD's is geregistreerd. 
Vandaar dat enkele woningcorporaties om hun medewerking is verzocht. Hierbij hebben 
wij er naar gestreefd ook die regio's te betrekken die in onze GGD-survey niet gedekt 
konden worden. 

In totaal zijn 26 woningcorporaties benaderd. Het betrof de woningeorporaties zijn die 
met het meest aantal verhuureenheden in de gemeenten met het grootste aantal inwoners 
in de betreffende GGD-regio. Zes van de 26 woningcorporaties hebben hun medewer
king verleend. 



TUE-BMGT Rapport: BMGT96.508 Blz.1-34 

tLB 

5.6. Data van Bouw- en Woningtoezicht 
De gegevens van een gemeentelijke dienst voor Bouw- en Woningtoezicht (Bijlagen 5 
& 7c) wijken niet noemenswaardig afvan die van de woningcorporaties. Fysisch-chemi
sche klachten komen het meest voor en betreffen doorgaans vocht, schimmels of venti la
tie. Geluidsoverlast is in vergelijking zeldzaam. Gezondheidsklachten bereiken deze 
dienst niet. 

5.7. Data van een binnenmilieu-bedrijf 
Tens10tte wordt een dee1 van de klachten (door)gestuurd naar gespeciaJiseerde 
vochtprobleembestrijders. Van 66n zo'n bedrijf, landelijk opererend, zijn uit de periode 
1988-1989 de uitgewerkte klachten ontvangen. In totaal betrofdit 64 klachten. Hiervan 
waren 68% fysisch-chemisch, 23% betrof gezondheid, en 2% ongedierte. De rapporta
ges van het binnenmilieubedrijfbleken te zijn geconcentreerd op vocht, schimmels en 
enig ongedierte (Bijlage 6). 
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6. Interpretatie van de binnenmilieuklachten 

De verschillende rapportages van binnenmilieuklachten blijken -in al hun 
veelvormigheid- toch op enkele punten overeen te komen. Hieronder bekijken we de 
resultaten in het licht van de nationate volksgezondheidverkenning (ziekten) (Ruwaarde.a. 

1993J en een enqueteringsonderzoek van klachtenbeleving (hinder) [v. DoDgen 199&1, waama 
de in de eerste aanzet van de GCW op te nemen risico's worden behandeld. 

6.1. Ziekten en hinder 
Ongevallen in en rond de woning zijn noch door de GGD's, noch door de thuiszorgor
ganisaties, de woningcorporaties ofBouw- en Woningtoezicht geregistreerd, maar 
eerder wei door de GGD-Amsterdam herkend [Reijneveld 1994J • De afwezigheid in de door 
ons geraadpleegde registraties kan niet zijn veroorzaakt zijn door hun zeldzaamheid. We 
zagen immers eerder dat zij de tweede plaats innemen op de incidentie-lijst van ziekten 
en aandoeningen [Ruwaard e.l. 1993]. Kennelijk wordt het risico om een ongeval te krijgen in 
de perceptie van onze bevolking niet als een gezondheidsrisico ervaren zodat de consu
ment zijn eventuele klachten bij andere instanties indient. 

Ook longkanker en andere kwaadaardige nieuwvormingen komen in de klachtenrappor
tages niet voor; wei merkten meerdere instellingen verontrusting op (en we11icht aanwe
zigheid) van carcinogene stoffen als asbest en radon. Het risko voor longkanker en 
andere kwaadaardige nieuwvormingen is onderwerp van wetgeving, ook in relatie tot de 
bouw [Vaase.a. 1991]. Bij het duurzaam bouwen wordt daar extra aandacht aan besteed[Tommel 
1995] 

Onze indruk dat aan het woonmilieu toegeschreven gezondheidsklachten voor een groot 
deel gec1usterd kunnen worden als symptomen of risico's van allergische en hyperreac
tieve aandoeningen kwam met de gevonden resultaten overeen. Allergische en hyperre
actieve ziekten en aandoeningen bleken aan een kwart of meer van de gezondheids
klachten gerelateerd. Wat dat betreft sluit ons onderzoek aan bij de gepubliceerde 
BIMI-analyse [v. Bruggen 1995], zodat duidelijk is geworden dat deze conc1usie niet alleen 
voor de regio Amsterdam geldt. 

Maar ook het overgrote deel van de fysisch-chemische klachten, zoals vocht, schimmel, 
ongedierte, verbrandingsproducten, onvoldoende ventilatie en de veel voorkomende 
stankklachten duiden evenzoveel blootstellingen aan die de allergische en hyperreactieve 
ziekten en aandoeningen kunnen uitlokken of verergeren en bovendien als hinder kunnen 
worden ervaren. 

De enige hinderklacht van behoorlijke omvang die buiten bovengenoemde ziekten valt, 
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is geluidsoverlast. De wetgeving op dit gebied heeft haar effect niet gemist. De ervaren 
geluidsoverlast neemt af, zoals eerder elders is aangetoond [Wijlhuizen ca. 19891. In dit bele
vingsonderzoek werd duidelijk dat ook wanneer men de proefpersonen vraagt naar de 
ondervonden hinder (in plaats van af te wachten totdat zij komen klagen, zoals bij onze 
data) stank veel vaker als klacht wordt geuit dan geluidsoverlast [v.Dongen 1996bl. Overigens 
is geluidsoverlast bij zeer hoge intensiteiten een determinant voor ziekten, zoals slecht
horendheid [Ruwaard c.a. 19931 en kan ook bijdragen aan stress die een zwakke associatie met 
hart- en vaatziekten heeft. 

6.2. In de GCW op te nemen risico's en kwaliteit 
Uitgaande van onze definitie (hoofdstuk 1): 'Een gezonde woning draagt niet bij aan 
het risico voor ongevallen, ziekten of als onacceptabel ervaren hinder bij de gebrui
kers, voor zover er sprake is van normaal bewonersgedrag en normaal gebruik van 
consumentenproducten', en in het licht van het voorafgaande kan worden geconclu
deerd dat op dit moment een classificatie van woningen noodzakelijk is voor de risico's: 
prive-ongevallen (hoge incidentie [Ruwaard C.a. 19931 , maar door de bewoners niet gerappor
teerd aan de GGD's); 
longkanker (groot aantal verloren levensjaren [Ruwaard c.a. 19931, komt in de GGD-rapporta
ge vooral voor als verontrusting over carcinogene verontreinigingen); 
allergische I hyperreactieve aandoeningen (groot aantal veri oren levensjaren, hoge 
prevalentie, hoge incidentie [RUWaardc.a.I9931, komt in de GGD-rapportage voor zowel als 
melding van de ziekten en de ziektesymptomen, als van de melding van de uitlokkende 
factoren vocht, allergenen en irritantia); en 
geluidshinder (enige aparte hinderklacht van ruime omvang). 

Meer specifiek heeft de gezonde woning de volgende gezondheidskwaliteit: 
a. ongevallen (waaronder brand) in en om huis zijn niet op ontwerp, constructie en 

detaillering van de woning terug te voeren; 
b. bij de gebruikers treden geen sensibilisaties op voor allergenen die van woningen 

bekend zijn (met uitzondering van door de bewoners/gebruikers aangeschafte huis
dieren); 

c. bij de gebruikers treden geen hyperreactieve aandoeningen op voor irritantia die van 
woningen bekend zijn (geldt niet voor de roker zeit); 

d. de kans op ontstaan van kwaadaardige nieuwvormingen bij bewoners/gebruikers 
vanwege straling en chemische invloeden die uit woningen bekend zijn is gelijk aan 
de kans die het gemiddelde buitenmilieu oplevert; 

e. het aantal gehinderden onder de gebruikers door geluid en trillingen bedraagt in het 
belevingsonderzoek ten hoogste 5% (zijnde de onderscheidingsgrens van de betref
fende methode). 

Met het oog op andere aan gebouwen gerelateerde ziekten (TabeI6-1) zou later aan 
deze lijst van gezondheidskwaliteiten in het GCW kunnen worden toegevoegd: 



TUE-BMGT Rapport: BMGT96.508 Blz.1-37 

f. de gebruikers vertonen geen infecties die aan woningkarakteristieken zijn gerelateerd; 
g. de gebruikers vertonen geen infecties, allergische, hyperreactieve of maligne aandoe

ningen die aan het stedebouwkundig ontwerp zijn gerelateerd. 

Ongevallenpreventie wordt in de bouwkunde eerder tot veiligheid dan tot gezondheid 
gerekend [vanDongen 1996b]. Een programmerende studie over dit onderwerp is in 1989 
uitgebracht [Wtjlhuizen 19119]. In de bouwkundige basiskwaliteit van het vigerende Bouwbe
stuit zijn overigens enige regels ter ongevalpreventie opgenomen. In de toekomst kun
nen wellicht de databestanden en publikaties van de Stichting Consument en Veiligheid 
worden benut om extra gezondheidskwaliteit op het gebied van de ongevalpreventie 
zichtbaar te maken en in de gezondheidsrisico-classificatie van woongebouwen op te 
nemen. 

De kennis over de relatie tussen gezondheidsklachten en de kwaliteit van het binnenmi
lieu geeft de mogelijkheid de 'blootstellings-determinanten', oorzakelijke en uitlokkende 
factoren als uitgangspunt te nemen voor een zoektocht naar de 'oorzaakdeterminanten', 
gebouwkenmerken die kunnen dienen als criteria voor woningen met een bepaalde mate 
van gezondheidspotentie. 

Als relevante 'blootstellingsdeterminanten' gelden in dit verband vocht I schimmels, 
verbrandingsproducten, radon stank en ongedierte. De 'oorzaakdeterminanten' zijn 
hiema te vinden onder de gebouwkenmerken. 

7. Gebouwkennlerken en binnenmilieu-klachten 

Onder gebouwkenmerken verstaan wij in dit verband de geografische lokatie en stand
plaats, het woningtype, de bouwwijze en het materiaalgebruik, de aard van de aanwezi
ge installaties en de mogelijke inrichting en gebruik. 

Een bouwkundig hanteerbaar onderscheid is dat tussen bronbestrijding, verwijdering van 
vervuilde binnenlucht, en reinigbaarheid en schimmelgevoeligheid van afwerkmaterialen 
en installaties. Combinatie van de medische en de bouwkundige indeling levert een 
matrix op van de agentia en hun bouwkundige aspecten (Afbeelding 7-1). Plaagdieren 
(ratten, muizen, andere knaagdieren, insecten, mijten) en schimmels zijn aHergeenprodu
centen waarvan de overlast effectief kan worden geweerd door het voork6men van 
toetreding (geldt niet voor schimmels) en het droog houden van het binnenmilieu. 
Afscherming van in het buitenmilieu geproduceerd stuifmeel kan ook van belang zijn in 
de bronbestrijding, evenals de afscherming van buiten geproduceerde verbrandingspro
ducten. Bronnen van formaldehyde en zwevend stof zijn bij de keuze van bouwmateria-
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len te vermijden. 

Andere allergeenbronnen, zoals huisdieren 
en het stofvan natuurlijk (schuim) rubber 
zijn bouwkundig niet te voorkomen. De 
met deze allergenen vervuilde lucht kan 
weI met verse buitenlucht worden verd
undo Sommige bronnen van irritantia, als 
zwevend stof, kook, bak- en braadlucht
jes, sigarettenrook en verbrandingsgassen 
zijn eveneens niet te voorkomen. Ook hier 
kan de vervuiling aIleen bouwkundig / 

Afbeelding 7-1 installatietechnisch door verversing van 

tl8 

binnenlucht worden aangepakt. Bij deze 
eerste aanzet van de GCW zijn we er vooralsnog van uitgegaan dat het zeer hoge 
ventilatieniveau dat nodig is om groei en ontwikkeling van huisstofmijten tegen te gaan, 
ook de ontwikkeling van schimmels, voorraadsmijten, stofluizen en zilvervisjes voor
komt en de binnenshuis optredende 'normale' emissies van irriterende stoff en in vol
doende mate afvoert, zodat bijvoorbeeld passief roken niet of nauwelijks meer optreedt. 

Een goede reinigbaarheid van afwerkmaterialen en installaties geeft de woninggebruiker 
de mogelijkheid om de opbouw van reservoirs van verontreinigingen te onderbreken en 
de reservoirs leeg te halen. Dit is van belang voor vermindering van blootstelling aan de 
verontreinigingen (allergenen en irritantia) waarbij bronbestrijding kan worden toege
past, maar meer nog bij die verontreinigingen (bijvoorbeeld sigarettenrook) waarbij 
aIleen luchtverversing kan worden toegepast. 

De schimmelgevoeligheid van materialen zou geen rol spelen wanneer aIle materialen en 
installaties onder aIle omstandigheden droog bleven. In ons klimaat is dat echter niet het 
geval, en in de zogenaamde natte ruimten bovendien principieel onmogelijk. 

Op een vervuiler in huis (de mens) is geen bronbestrijding toe te passen daar de ver
vuilende processen: adem en, zweten, groei van huid en haren tot zijn noodzakelijke 
fysiologische processen behoren. Luchtvervanging door mid del van ventilatie zal nodig 
zijn. Als indicatoren kunnen het kooldioxide en het stofgehalte van de lucht gelden en 
eventueel ook het waterdampgehalte, steeds in relatie tot de concentraties in de lokale 
buitenlucht. 

Hieronder voIgt een globale beschrijving van de diverse aangrijpingspunten binnen de 
gebouwkenmerken voor het terugdringen van vooral allergische en hyperreactieve 
aandoeningen en in mindere mate longkanker, geluidsoverlast en stank gezien vanuit de 
gezondheidswetenschappen. Een uitgebreid overzicht van de in Nederland gemeten 
binnenluchtvervuilingen met grote hoeveelheden verzamelde meetgegevens kan gevon-
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den worden in het 'Handboek Binnenmilieu' van de Amsterdamse GG&GD [Slob c." 1996]. 

7.1. Geografische lokatie en standplaats 
Geografische lokatie en standplaats (bouwlokatie) hebben invloed op de vochtigheid van 
de woning en daarmee op het allergeengehalte van vochtminnend ongedierte. 

De diepte van de grondwatertafel, de aanwezige grondsoort en de opbouw van de 
ondergrond hebben invloed vanwege hun effect op de regenwaterafvoer en de snelheid 
van droging na een regenbui of mist. In het verslag van deel II van het onderzoek 
worden de verschillen binnen Nederland op dit gebied getoond. 

Het zal duidelijk zijn dat de keuze van de bouwlokatie ook invloed heeft op de te ver
wachten overlast van buiten- en burenlawaai. Vanwege de geringe afmetingen van ons 
land zal het echter vaak niet mogelijk (en zelfs ongewenst) zijn de meest stille plaatsen 
voor de woningbouw te bestemmen. 

Het vroegere gebruik van de bouwlokatie, ten slotte, kan wijzen op een bodemvervui
ling waarbij carcinogene of irriterende gassen de woning kunnen binnendringen. 

7.2. Woningtype en -Ieeftijd 
Over het algemeen is er weinig verschil in binnenmilieuproblematiek tussen de diverse 
huidige woningtypen. Ook onze analyse van de binnenmilieuklachten heeft zo'n verschil 
niet gevonden. Woningen gebouwd na 1960 zijn in vergelijking tot oudere woningen 
meestal wei vochtiger vanwege de uitgevoerde energiebesparingsmaatregelen die behal
ve warmte ook meer vochtige en vervuilde lucht binnenhouden. Dit is geassocieerd met 
een hoger mijtenallergeengehalte in het tapijt. Oudere woningen hebben daarentegen 
meer mijtenallergeen in het bedtextiel vermoedelijk vanwege het vaak afwezig zijn van 
verwarming in de slaapkamer [v.d. Luchle.a 1995]. 

Wooneenheden in flats steken op het gebied van de vochtigheid gunstig aftegen rijtjes
huizen en eengezinswoningen vanwege de warmere vloeren door de verwarmde ruimten 
onder de vloer [v.1I. Lucht 1995, v. BronswiJl: e.a. 1996). Een verdere uitwerking van deze data is te 

vinden in het verslag van deel II van het onderzoek. 

7.3. Bouwwijze en materiaalgebruik 
De belangrijkste gezondheidskundige aspecten van bouwwijze en materiaalgebruik 
betreffen: 
- emissies van carcinogene stoff en, irritantia en allergenen uit bouw- en afwerkmateria

len, 
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- thermische isolatie van de gebouwschil (verdere uitwerking in het verslag van deel II 
van het onderzoek), 
- hygroscopiciteit van de gebruikte material en, en 
- reinigbaarheid van de binnenzijde van de gebouwschil en de ruimtescheidende structu-

reno 

Van een aantal natuurlijke materialen is allergeen-afgifte bekend (TabeJ 4-2). Deze 
material en dienen te worden vermeden. Dit geldt ook voor materialen die zeer gemakke
lijk schimmel en (bijvoorbeeld vloeruitvlakmiddelen waarin caselne is verwerkt). Wit men 
dit soort producten toch gebruiken dan is een preventieve behandeling met persistente 
(Jangwerkende) pesticiden nodig, hetgeen echter uit milieu-overwegingen echter minder 
gewenst kan zijn. 

In dit verband is bovendien extra aandacht nodig voor het droog opslaan en verwerken 
van aIle natuurlijke bouwmaterialen die door hun aard nu eenmaal gevoelig zijn voor 
aantasting door allergeenproducerende schimmels, insecten en mijten. Verder zijn aIle 
ruwe of zeer hygroscopische afwerkingsmaterialen te vermijden daar zij nauwelijks 
effectief gereinigd kunnen worden. 

Een ander gezondheidsaspect van zowel de bouwwijze als de benutte bouw- en afwerk
materialen betreft hun bouwakoestische karakteristieken, die bij het vaststellen van 
gezondheidskundig verantwoord woningontwerp dienen te worden meegenomen. 

7.4. Installaties 
Ventilatie- en verwarmingsinstallaties, sommige warmwatervoorzieningen (afvoerloze 
gasgeiser) en kooktoestellen (op aardgas) behoren tot de belangrijkste beInvloeders van 
het binnenmilieu (v.d. Lucht e.a. 1995, v. Dangen 199Gb, v. Dronswijk e.a. 19961. Er zijn aanwijzingen dat met 

het wegvallen van de vele kieren in onze woningen een comfortabele ventilatie van 
voldoende gezondheidskundig niveau moeilijk te realiseren is vanwege het optreden van 
tochtstromen vanuit de weinige geregelde ventilatie-openingen bij verhoging van de 
ventilatie-inspanningen. 

Omdat ook zeer lage, maar gedurige geluidsniveaus als hinderlijk ervaren kunnen 
worden, moet bij het nemen van maatregelen ter verbetering van het binnenmilieu het 
installatie-lawaai zoveel mogelijk beperkt worden. Natuurlijke ventilatiesystemen (syste
men zonder ventilatoren en buizensystemen) hebben in dit verband de voorkeur. 

Wat betreft de warmwatervoorziening, is van de afvoerloze gasgeiser in de keuken 
vastgesteld dat deze de stikstofoxide-concentratie ook in de woonkamer verhoogt {v.d. 

Lucht c.a. 1995]. Ook fomuis en oven op aardgas zal dit probleem geven wanneer de afzuig
kap niet wordt gebruikt of onvoldoende capaciteit heeft. 
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In de huiselijke wasmachine moet een temperatuur van minimaal 60 °C gedurende ten 
minste 10 min bereikt kunnen worden ter doding van huisstofmijten in het Hjf- en lin
nengoed (v. BrooswiJK e.a. 19961, 

Een effectieve volledige afvoer van de verbrandingsgassen is noodzakelijk, ook bij 
hoogrendementsketels waarbij de afvoergassen vanwege hun lagere temperatuur moei
lijker te verwijderen zijn. Vooral het risico van het via de ventilatievoorzieningen op
nieuw in huis brengen van de afvoergassen verdient aandacht. Het goed en gemakkelijk 
reinigbaar maken (naar ontwerp en plaatsing) van ventilatievoorzieningen en verwar
mingslichamen maakt de bronbestrijding van irritantia compleet. 

Het achterwege laten van verwarming of het lager zetten van de verwarming gedurende 
sommige delen van het etmaal of in bepaalde delen van de woning, leidt tot een hogere 
vochtigheid (dit is verder uitgewerkt in het versalg van deel II van het onderzoek) en 
een grotere blootstelling aan huisstofmijtenallergeen. Een warme vloer daarentegen, 
bijvoorbeeld door aanleg en doorlopend winters gebruik van vloerverwarming, vermin
dert de mijtengroei op de vloer in tapijt ofkleden en verlaagt daardoor vermoedelijk de 
blootstelling aan huisstofmijtenallergeen. 

Het gezondheidskundig noodzakelijke ventilatieniveau van een woning hangt onder 
andere af van de grootte van de woning en het aantal aanwezige personen [v. Brooswijk e.a. 

I9%). Bij aanwezigheid van huisdieren of kamer plant en worden aan de ventilatie additio
nele capaciteitseisen gesteld (zie het verslag van deel II van het onderzoek). 

Bij mechanische afzuiging ontstaan nieuwe problemen. De luchtkanalen die de afge
werkte lucht afvoeren, raken aan de binnenzijde bezet met ftin stof dat in de zomer 
(wanneer de afgevoerde lucht een relatieve vochtigheid heeft van 55% ofmeer) be
woond zal raken met mijten, schimmels en insecten die aIle allergenen afgeven [v. BronswiJK 

e.a. 1996, EIi.'>m3rut 19&8, Rylandere.a. 1989]. Vandaar dat deze kanalen een beveiliging nodig hebben 
voor terugslag. 

Wanneer ook de toevoerlucht via kanalen wordt aangevoerd, zoals dat bij gebalanceerde 
ventilatie of airconditioning het geval is, dan komt het probleem van de inwendige 
reiniging van luchtkanalen erbij. Deze kanalen zijn binnen 112-1 jaar bewoond door 
al1erhande allergeen- en irritantia-producerende organismen, zodat een halfjaarlijkse 
schoonmaakbeurt noodzakelijk wordt voor woningen waarin mensen met astma of 
COPD verblijven. In geval van een airconditioning-systeem is regelmatig schoonmaak
onderhoud van de bevochtigings- en ontvochtigingsunits noodzakelijk om de door 
bacterien geproduceerde endotoxinen en door schimmels afgegeven allergenen, gluca
nen en mycotoxinen te verwijderen. 

De materiaalkeuze en constructie van de riolering bepaalt in combinatie met de aanwezi
ge grondsoort de kans op breuk en daarmee de daaraan gerelateerde stankoverlast. 
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7.5. Inrichting en gebruik 
Hoewel inrichting en gebruik van de woning strikt gezien niet tot de gebouwkenmerken 
gerekend kunnen worden, zijn de gebouwkenmerken wei voorwaardenscheppend in dit 
verband. Toch heeft het bewonersgedrag maar een beperkte invloed op de binnenmilieu
kwaliteit zoals bleek uit het Binnenmilieu-Luchtweg-Onderzoek in het noorden des 
lands [v.d. Lucht e.l. 1995]. Hoewel voorlichting aan bewoners betreffende extra ventileren en 
extra stoken vermoedelijk effectief kan zijn, bleken de daadwerkelijk aanwezige ge
bouwkenmerken van groter belang. 

Een soort bewonersgedrag, het roken van sigaretten, heeft echter weI een duidelijk 
binnenmilieuvervuilend effect, vooral wat betreft het gehahe aan zwevend stofbinnens
huis. De huidige ventilatievoorzieningen en hun voorgeschreven capaciteiten zijn niet in 
staat om deze vervuiling voldoende te elimineren. De aanwezigheid van woningtextiel, 
zoals tapijt, heeft geen invloed op dit stofgehalte [v.d. Lucht c.a. 19951. Op de mijtenallergeen-
vervuiling binnenshuis heeft het slechts onder vochtige binnenmilieu-omstandigheden 
een stimulerende invloed [v. Bronswijk e.a. 19961. 

7.6. Acties 
Op het gebied van de preventie van Iongkanker zijn nationale richt1ijnen zoals beperking 
van de blootstelling aan ioniserende straling, radon en asbest. Vit onze klachtenevaluatie 
kwam een behoorIijke mate van verontrusting over dit onderwerp naar voren. Voor wat 
betreft de preventie van longkanker en andere kwaadaardige nieuwvormingen (door 
bijvoorbeeld lood in het drinkwater) zijn verdere verbeteringen opgenomen in het 'Duur
zaam Bouwen' -initiatief[Jansm 1996, v. Heel 1986J. 

Voor de allergische I hyperreactieve aandoeningen is een risico-classificatie het meest 
noodzakeIijk omdat de door het Bouwbesluit gegarandeerde minimumkwaliteit voor een 
kwart tot de helft van de Nederlandse huishoudens te kort zou kunnen schieten lv. Bronswijk 

c.I.I996] en er nog geen specifieke bouwregeIgeving ter beperking van deze ziekterisico's 
bestaat. Ook de voorgestelde maatregelen in het kader van 'Duurzaam Bouwen' geven 
geen soelaas op dit gebied. 

De aan het woongebouw gerelateerde determinanten van (het risico op) astma, CARA, 
constitution eel eczeem en overige atopische aandoeningen zoals die zijn beargumen
teerd in de voorgaande secties blijken voor een deel ook effect te kunnen hebben op het 
terugdringen van COPD en longkanker (Tabel 7-1). In het feit dat de voorgestelde 
gezondheidsbeschermende kenmerken veelal resultaat zijn van epidemiologisch vastge
stelde associaties, ligt een onzekerheid besloten betreffende de causaliteit van de voor
gestelde kenmerken voor risico-reductie. 
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8. Experinlent in Denemarken 

Uit de literatuur is slechts een goed omschreven bouwproject bekend waarbij men 
gepoogd heeft door het aanbrengen van de voorzieningen uit Tabel 7~1 het ziekte-risico 
voor CARA te verminderen. 

In de kustplaats ruhus, Denemarken, is in 1984 door de firma Lejerbo een bouwproject 
gerealiseerd dat speciaal bedoeld was om milieubescherming en gezondheidsbescher
ming te combineren. Over dit project is aileen door longartsen gerapporteerd in medi
sche tijdschriften. Over de resultaten van 13 van de 110 woningen in de periode 1984-
1986 [HalVing e.a. 1992, v. Bronswijk e.a. 1996) is onlangs extra informatie verzameld. Op 11 septem-
ber 1996 is in Stockholm (Zweden) dr. Jens Korsgaard, een van de longartsen die het 
project begeleid heeft, getnterviewd. Op 13 september 1996 hebben twee van de au

teurs van dit rapport het project bezocht en gesproken met de heer Henning S. Bach, die 
het technische onderhoud van de installaties verzorgt vanaf de start van het project en 
ook daadwerkelijk aan de bouw en het gezondheidsonderzoek heeft meegewerkt. 
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Als bouwlocatie is de oostelijke helling van een goed afwaterende keileembult (verge
lijkbaar met de Hooge Berg op Texel. maar dan wat hoger) gekozen. De absolute 
vochtigheid van de buitenlucht in de winter bedraagt ter plekke gemiddeld 4 g water
damp I kg droge lucht. De woningen bestaan uit een of twee verdiepingen en zijn opge
trokken uit beton, baksteen en hout, met gipsplaat en gasbeton voor de niet-dragende 
delen. Ter verkleining van het energieverlies zijn de woningen klein en compact ge
bouwd, is de gehele gebouwschil in hoge mate thermisch geisoleerd (de woningen 
zouden de hoogste k-waarde van Denemarken hebben), en is de raamopperviakte 
geminimaliseerd. In de woonkamer zijn de ramen gedeeltelijk aanwezig als lange stroken 
van 25-30 cm hoog en geplaatst op ooghoogte wanneer gezeten. De meeste ramen 
kunnen geopend worden. 

Er is een kruipruimte aanwezig die door een bet onnen plaat van de ondergrond is 
afgesloten en natuurlijk geventileerd wordt. De geventileerde en gelsoleerde dakcon
structie is afgewerkt met asbest-cement-golfplaten v~~r het verkrijgen van waterdicht
heid en ter verhoging van de brandveiligheid. 

De mechanische ventilatie van het woongedeelte neemt de lucht centraal vanuit de 
hofjes in (op circa 2 m hoogte) en blaast de lucht ook weer centraal uit, maar dan aan de 
tegenovergelegen gevel (circa 30 cm boven het maaiveld). De warmtewisselaar is onder 
de trap naar de bovenverdieping geconstrueerd. Volgens de onderhoudsdienst vervangt 
men twee maal per jaar de filters in het systeem en wordt het systeem eenmaal per tien 
jaar geheel gereinigd. 

Om voldoende binnenmilieu-kwaliteit te garanderen is de mechanische basisventilatie het 
gehele etmaal en het gehele jaar door ingesteld op een ventilatievoud van 1.0 (1 volledi
ge luchtverversing per uur) Volgens berekeningen die uitgaan van de plaatselijke meteo
rologische omstandigheden is dit voldoende om 45% relatieve vochtigheid te bewerk
stelligen gedurende drie achtereenvolgende wintermaanden op de vloer. Dit is gemeten 
met een mechanische thermohygrograaf die op de begane-grond-vloer was geplaatst. 

De ventilatielucht wordt ingebracht in de droge ruimten via een verzameling kleinere 
inlaten die naar richting verstelbaar zijn. Afzuiging vindt plaats in de natte ruimten (toilet 
en badkamer). De vochtproductie binnenshuis is verder verminderd doordat de facilitei
ten voor het was sen van kleding en woningtextiel in een centraal gebouw, buiten de 
eigen woning zijn gerealiseerd. 

Buitenlucht-vervuiling is onderdrukt door de wijk vrij van motorvoertuigen te houden. 
Aan de buitenrand van de in een klaverblad naar binnen gerichte hofjes zijn ruime 
parkeerplaatsen aanwezig. Omdat de tuinen piepklein gehouden zijn (ca 1,5 m diep aan 
de buitenzijde van de hofjes en ca 3 m diep aan de binnenzijde) is de afstand tussen 
woonhuis en auto nooit erg groot. 
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Oorspronkelijk zijn 30 van de 111 wooneenheden gereserveerd voor huishoudens met 
astma-patienten. In 13 gevallen betrof dit personen die overgevoelig waren voor huis
stofmijten, in de overige 17 gevallen was een andere aetiologie van het CARA in het 
spel. In 1985 en 1986 bleek de huisstofmijtenpopulatie in het woningtextiel dat meege
nomen was uit de oude behuizingen (matras, hoofdkussen, deken of dekbed, gestoffeerd 
meubilair en tapijt) sterk te zijn afgenomen. Het ging de patienten die overgevoelig 
waren voor huisstofmijten zichtbaar beter (minder klachten, een betere longfunctie, 
lagere consumptie van geneesmiddelen). Bij de anderen trad geen verandering in de 
klinische situatie op (Harving c.a. 1992, v. Bronswijk c.a. 1996]. 

Na 1986 is geen onderzoek meer gedaan in de huizen. Niet bekend is of de vervuiling 
van het venti1atiesysteem heeft geleid tot extra blootstelling aan biologische agentia. 
Onbekend is ook hoe het verder met de bewoners is gegaan. In september 1996 waren 
er van de 30 oorspronkelijke gezinnen met astma nog maar 3 in de betreffende wijk 
woonachtig. De reden voor het verhuizen zou de geringe grootte van de woningen zijn. 

Samengevat bleek het met bovengenoemde maatregelen (Tabel 7-1) inderdaad mogelijk 
om het CARA-risico te verminderen, doch aileen in geval van een overgevoeligheid 
voor huisstofinijten. In Denemarken is vanwege de koudere winter (en daardoor drogere 
ventilatielucht in de winter) de prevalentie van een huisstofmijtenallergie lager dan bij 
ons [W'U

lhuizen 
e.iI. 1989], Onder Nederlandse omstandigheden zijn niet 13 van de 30 maar 

gemiddeld 22 van de 30 allergie-patienten (Tabel 2-4) overgevoelig voor huisstofinijten, 
zodat de betreffende maatregelen hier een evenredig grotere volksgezondheidsimpact 
zouden kunnen hebben. 

Voor 17 van de 30 Deense CARA-patienten zonder mijtenallergie was de binnenlucht
verontreiniging niet voldoende teruggedrongen om een klinische verbetering te kunnen 
bewerken. Het Iijkt voor het moment raadzaam om voor wat betreft de 
gezondheidsrisico-classificatie van Nederlandse woningen ons in eerste instantie te 
richten op de preventie van huisstofmijtengroei. Vanwege de overeenkomst in ecologi
sche kenmerken betekent dat meteen een vermindering van blootstelling aan schimmels, 
voorraadsmijten, stofluizen en zilvervissen, evenzoveel relevante allergeenblootstelling
en (Tabel 2-4). 

Het Arhus-concept is door bouwondernemingen in Frankrijk, Duitsland, Engeland en 
Nederland overgenomen, waarbij steeds de geschikte ventilatieniveaus zijn gerealiseerd, 
maar geen aandacht is geschonken aan het niveau van thermische isolatie en de reinig
baarheid van oppervlakken. Van geen van deze tot extra ventilatie-inspanningen beperk
te projecten zijn positieve medische ervaringen gepubliceerd en ook konden in gesprek
ken met technici en onderzoekers geen positieve ervaringen worden verkregen. Het lijkt 
er dus op dat het vergroten van het ventilatievoud als enige maatregel niet afdoende is 
(Halving C.a. 1992, v. Bronswijk e.a. 1996] 
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9. Gezondheids-Classificatie van Woningen 

Uitgangspunt voor de GCW is het axioma dat alle nieuwe woningen die aan de 
Bouwbesluitvereisten voor nieuwe woningen voldoen op een gezonde manier bewoond 
kunnen worden, omdat het door het Bouwbesluit gegarandeerde minimum-niveau van 
gezondheid in ons land het algemeen overeengekomen niveau is. 

Als classificatie-grondslag voor de GCW is gekozen voor het gebruikscomfort (afwezig
heid van dwingend voorgeschreven gedrag) van de gebruikers. Voor bewoners is die 
woning het meest comfortabel die een zo groot mogelijke vrijheid laat voor wat betreft 
afwerk- en inrichtingsmaterialen en hun onderhoud, zonder dat gezondheidsrisico's 
worden verhoogd. We kozen daarbij verder voor een 3-klassen systeem (TabeI9-1) 
waarbij het *-niveau het door het Bouwbesluit gegarandeerde minimum-niveau betreft. 

Het Bouwbesluit-niveau (*-niveau) van gezomlheidskwaliteit is het risico-niveau dat 
algemeen maatschappelijk, gemiddeld in Nederland als acceptabel wordt ervaren en 
dat in de voorschriften van het Bouwbesluit is venvoord, ter uitvoering van de Wo
ningwet 

Uit de huidige woningsituatie [v. Bronswijk e.a. 1996] blijkt dat om met het Bouwbesluit-niveau 
een CARA-vriendelijke woning te bereiken, nauwelijks keuzevrijheid voor de 
bewoners/gebruikers is voor wat betreft inrichting en huishouden. Ter voorkoming van 
extra gezondheidsrisico dienen in ieder geval de aanwezige voorzieningen voor ventila
tie en verwarming op hun maximale capaciteit gebruikt te worden, er zo min mogelijk 
textiel bij de inrichting te worden gebruikt, stof- en allergeendichte hoezen te worden 
benut rondom matrassen en hoofdkussens en frequent speciaal schoonmaakonderhoud 
te worden uitgevoerd aan woningtextiel en kleding die niet regelmatig gewassen kan 
worden. Deze beperkingen van het woongenot kosten daardoor zowel meer (vrije) tijd 
als meer geld in het gebruik, vergelijking tot woningen het een hog ere gezondheidspo
tentie. 

In de ***-woning is voor zover technisch haalbaar met de huidige stand der techniek 
het gezonde-woningen-niveau met bouwkumligelinstallatietechnische hulpmiddelen 
bereikt, zowel voor wat betreft ongevallen, als sensibilisaties, hyperreactieve aandoe
ningen, longkanker, geluidsoverlast (en in de toekomst: binnenmilieu-infecties en ste
denbouwkundig bepaalde aandoeningen). In overeenstemming met de EU-richtlijn 
89/1061 EEG [v.d. Bercken 1995] kan deze situatie bereikt worden bij algemeen gangbaar 
gebruik, inrichting en schoonmaakonderhoud. 
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Het **-niveau bevindt zich tussen het l-ster en 3-ster-niveau in. Dit betekent dat de 
ongevallenincidentie op het niveau van 1990 blijft, maar er geen allergische klachten zijn 
die op uit woningen bekende allergenen zijn terug te voeren (met uitzondering van 
allergenen van door de bewonerslgebruikers aangeschafte huisdieren). Ook zijn er bij 
niet-rokenden geen klachten over hyperreactiviteit. De kans op ontstaan van longkanker 
ten gevolge van uit de woning bekende straling en chemische invloeden ligt tussen het 
Bouwbesluitniveau en het ***-niveau in. Er zijn maximaallO% gehinderden door 
geluidsoverlast, wanneer gemeten in belevingsonderzoek. 

In de toekomst kunnen aan het **-niveau de volgende gezondheidsprestatie-eisen 
worden toegevoegd: 
- aan woningkarakteristieken gerelateerde infecties overschrijden het risico-niveau van 
1990 niet; 
- aan het stedenbouwkundig niveau gerelateerde infecties, allergische, hyperreactieve of 
maligne aandoeningen overschrijden het risico-niveau van 1990 niet. 

Voor wat betreft de bescherming tegen CARA spreken we vooral de overgevoeligheid 
voor huisstofmijten, voorraadsmijten, schimmels, stofluizen en zilvervissen aan. Gezien 
de hoge luchtverversingsvouden die hiervoor nodig zijn (zie het verslag van deel II van 
deze studie), mag worden aangenomen dat ook de 'normale' emissies van bouw-, 
inrichtings- en hobby-product en in voldoende mate worden verwijderd om extra ge
zondheidsschade te voorkomen. 

De schadelijkheid van het binnenshuis houden van behaarde ofbevederde huisdieren en 
van het binnenshuis roken is voor een gedeelte niet door bouwkundige of installatietech
nische aanpassingen te neutraliseren. Rier ligt een verantwoordelijkheid op het gebied 
van voorlichting aan de bewoners. 

In Tabel 9-1 is het c1assificatieprincipe nog eens van een andere kant belicht. In de 
meest linkse kolom staat het aantal verdiende sterren. De middelste kolom geeft de mate 
van vrijheid ( comfort) aan voor de gebruikers bij het realiseren van een maximaal ge
zondheidsniveau. De rechter kolom geeft de consequenties aan van 'normaal' gedrag in 
de diverse sterren-klassen. Door aanpassing van gebruikersgedrag is het dus in aUe 
woningen mogelijk een voldoende mate van gezondheidsbescherming te bewerkstelligen 
De verdere bouwkundige uitwerking in het licht van de Bouwbesluit-systematiek is te 
vinden in het verslag van deet II van dit onderzoek. 

De hier voorgestelde dassificatie van de gezondheidsrisico' s van het woongebouw 
heeft, naar haar aard, een immer tijdeJijk karakter. Zij gaat uit van de huidige bouwprak
tijk en de huidige frequenties van ziekte en gezondheidsklachten. 

Veranderingen in de bouwpraktijk hebben invloed op de GCW. Zo doet het maatrege-
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lenpakket 'Duurzaam Bouwen' van de Stichting Bouwresearch (Jansen 1996] vermoeden dat 
in de toekomst zowel de aantastbaarheid van bouw- en afwerkmaterialen voor micro
organismen (een belangrijke allergeenbron) als de kans op zoonosen (in de dierenwereld 
circulerende infectieziekten die voor de mens gevaarlijk zijn) in een GCW moeten 
worden opgenomen. 

Maar ook de woning zelfkan van GCW-klasse veranderen door bijvoorbeeld een groter 
aantal gebruikers, na-isolatie, plaatsing van een hoogrendementsketel, aanbouw van een 
garage, veranderingen in de bemaling van de ondergrond, ofbepaalde bedrijfsvestiging
en in de directe nabijheid. In het algemeen zal een GCW -classificatie niet langer dan 5 
jaar geldig kunnen zijn en bovendien herhaald moeten worden bij wisseling van bewo
ners. In de bestaande woningvoorraad kunnen woningen voorkomen uit aIle drie de 
klassen. 

Zoals in de nadere bouwkundige uitwerking (zie het verslag van deel II van het onder
zoek) nog duidelijker zal worden, is voor het toepassen van de gezondheidsclassificatie 
op de bestaande woningvoorraad en te ontwerpen woningen en voor het regelmatig 
aanpassen (in bovengenoemde zin) van het gezondheidsrisico-classificatiesysteem een 
organisatie nodig waarin algemene en specifieke (stede)bouwkundige, medische, biolo
gische, fysische en chemische kennis, alsmede consumenten-kennis aanwezig is. 

Voor het samenstellen van zo'n organisatie kunnen bestaande (universitaire) samenwer
kingsverbanden worden uitgebouwd op het gebied van geneeskunde, biologie en tech
niek, alsmede onderwijs en voorlichting over binnenmilieu-verbeteringen. Ook vanuit 
branche-organisaties en patienten-organisaties is interesse getoond voor dit probleem 
zodat een brede samenwerking tussen technische en klassieke universiteit, bedrijfsleven, 
consumentenorganisaties en TNO-Bouw voor het classificeren en verbeteren van wo
ningen tot de mogelijkheden behoor!. Te verwachten valt dat de marktwerking hierbij 
zalleiden tot een verhoging van de gezondheidskwaliteit van woningen. 

10. Samenvatting 

Het doel van dit gezondheidskwaliteit-onderzoek is tweeledig: (a) inventarisatie en 
analyse van gezondheidsrelevante binnenmilieu-klachten in woningen, uitgevoerd tegen 
de achtergrond van de prevalentie en incidentie van volksziekten en de kwaliteitsgaran
ties van het Bouwbesluit, en (b) de aanzet tot een Gezondsheids-Classificatie voor 
nieuwe en gerenoveerde Woningen (hierna te noemen de GCW) die zowel voor woning
corporaties als gezondheidsdiensten bruikbaar is. De opdracht was hierbij in inder geval 
ook het CARA-risico te betrekken. 
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Voor het vaststellen van het niveau van gezondheidsrisico van woningen is uitgegaan 
van de volgende definitie: een gezonde woning draagt niet bij aan het risico voor ong
evallen, ziekten, of als onacceptabel ervaren hinder bij de gebruikers, voorzover er 
sprake is van normaal bewonersgedrag en normaal gebruik van consumentenproducten. 

De volgende volksgezondheidsproblemen zijn aan woningen gerelateerd: prive-ongeval
len, longkanker, allergische en hyperreactieve aandoeningen waaronder CARA. Prive
ongevallen vall en in het Bouwbesluit onder (on)veiligheid, niet onder (on)gezondheid. 
Behalve genoemde volksziekten bestaan er nog een tiental andere ziekten (vaak infectie
ziekten) die in Nederland aan het wonen gekoppeld kunnen zijn, maar die minder fre
quent voorkomen. Deze ziekten kunnen later (na het uitvoeren van vervolgonderzoek) 
in de GCW worden opgenomen. 

Om te toetsen of de meest gerapporteerde gezondheidsklachten over woningen inder
daad gebonden zijn aan de bovengenoemde volksgezondheidsproblematiek zijn aan deze 
specifieke ziekten gerelateerde binnenmilieuklachten-clusters samengesteld uit de kIach
tenrapportages van een aantal GGD's, woningeorporaties en thuiszorgorganisaties, 
alsmede van een gemeentelijke dienst voor Bouw- en Woningtoezicht en een 
binnenmilieubedrijf, en is hun relatieve frequentie van voorkomen bepaald. Gezien de 
geografische diversiteit binnen Nederland in blootstellingsniveaus aan verontreinigingen 
is materiaal verzameld uit zowel het westen, als het oosten en het zuiden van het land. 

Aile bovengenoemde volksziekten en een soort een soort hinder (geluidsoverlast) bleken 
voldoende abundant voor opname in de GCW. Voor prive-ongevallen is deze c1assifiea
tie gebaseerd op de veiligheidsriehtIijnen in het Bouwbesluit. Op het gebied van het 
terugdringen van longkanker zijn anti-radon maatregelen opgenomen in het NationaaI 
Pakket 'Duurzaam Bouwen'. Aan de allergische en hyperreactieve aandoeningen werd 
eerder bouwkundig minder aandacht besteed. Deze vormen in dit verslag het hoofdaan
daehtspunt. 

Bij deze aanzet tot de GCW is er vanuit gegaan dat het ventilatie-niveau dat voldoende 
is om groei en ontwikkeling van huisstofmijten tegen te gaan, ook de ontwikkeling van 
schimmels, voorraadsmijten, stofluizen en zilvervisjes voorkomt en de binnenshuis 
optredende 'normale' emissies van irriterende stoffen in voldoende mate afvoert. Bij een 
nadere uitwerking van de GCW kan dit gemodelleerd en gemeten worden. 

Vit eerder uitgevoerd onderzoek aan huisstofmijten zijn de 'blootstellingsdeterminanten' 
van sterk verontreinigde gebouwen bekend: geografische locatie, bouwlocatie, woning
type en woningleeftijd, bouwwijze en materiaalgebruik, installaties, inriehting en ge
bruik. Een mogelijke oplossing is geYllustreerd aan een anti-astma-bouwproject in 
Denemarken. Gezondheidsklachten op basis van een allergie voor huisstofmijten bleken 
hier te zijn opgelost met bouwkundige maatregelen die de blootstelling aan mijten 
verminderden. Deze maatregelen betroffen voomamelijk een vermindering van de 
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hoeveelheid voor mijten beschikbaar vocht. 

Voor de geconstrueerde GCW dienen comfortaspecten (afwezigheid van dwingend 
voorgeschreven gedrag) als leidraad. Het Bouwbesluit garandeert immers reeds de 
bereikbaarheid van het onderling overeengekomen minimale gezondheidsniveau van een 
woning. Gekozen is voor een drie-sterren-systeem, waarbij een *-woning het 
Bouwbesluit-niveau voor nieuwe woningen aangeeft. In ***-woningen is geluidsover
last in epidemiologisch belevingsonderzoek niet meer aan te ton en, voldoet het huidige 
normale (schoonmaak)onderhoud en de normale keuzevrijheid voor inrichting en ge
bruik aan een minimalisatie van het CARA- en longkankerrisico en is de kans op ong
evallen verder beperkt. Het **-niveau zit hier tussen in. 

De sterren-classificatie kan tijdens de levensduur van een woning stijgen of dalen in 
afhankelijkheid van maatschappelijke en volksgezondheids-ontwikkelingen, verandering
en in het Bouwbesluit (default *-niveau), de bewoningsdichtheid en het consumenten
gedrag. 

Onder de bestaande woningvoorraad komen zowel *-, **- als ***-woningen voor, 
afhankelijk van de combinatie van daadwerkelijk gehaalde niveaus van energiezuinig
heid, gezondheid en veiligheid in bouwkundige (Bouwbesluit) zin. 

11. Verklaring van gebruikte term en 
(uit de biologie, de bouwkunde en de geneeskunde) 

absolute vochtigheid: vochtigheid, gemeten in grammen water per kubieke meter lucht 
of per kg (bouw)materiaal 

abundalltie: mate waarin een element voorkomt binnen een bepaald systeem 

aetiologische factor: een factor die een oorzakelijk verband heeft met een ziekte 

afwerkmateriaal: materiaal dat in gebouwen wordt gebruikt voor de afwerking van 
vloeren, wanden, plafonds en hun verbindingen, maar niet bijdraagt aan de constructie 
van het gebouw. 

allergische ziekte: ziekte die (deels) veroorzaakt worden door een verhoogde 
gevoeligheid voor bepaalde stoff en in de omgeving, zogenaamde allergenen. 

alveoli: longbJaasjes 
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atopische ziekte: ziekte die veroorzaakt wordt door een overreactiviteit van het 
immuunsysteem voor bepaalde anti-stoff en; astma, voedselallergieen en constitutioneel 
eczeem vallen hieronder. 

Bq (Becquerel): eenheid voor de activiteit van radioactieve stoffen (aantal atoomkern
mutaties per seconde). 

CARA (Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen): groep van 
luchtwegaandoeningen, omvattende astma bronchiale, chronische bronchitis en 
longemfyseem, gekenmerkt door recidiverende klachten van hoesten, opgeven van 
sputum enlofkortademigheid. 

cardiovasculaire aandoeningen: hart- en vaatziekten, ook weI ziekten van het 
hartvaatstelsei. 

constitutioneel eczeem: huidziekte die gekenmerkt wordt door sterke jeuk en 
roodgekleurde huid, in de baby- en kleuterjaren ook wei dauwworm genoemd. 

COPD (Chronic ObstnfCtive Pulmonary Disease): aandoeningen van de luchtwegen, 
betreffende chronische bronchitis en emfyseem. Zie ook CARA. 

coronaire hartziekten: aandoeningen aan de kransbloedvaten random het hart, die de 
hartspier van bloed voorzien; dit zijn de meest voorkomende hart- en vaatziekten. 

dB (decibel): geluiddrukniveau, het quotient van de heersende effectieve geluiddruk en 
de effectieve geluiddruk van geluiden die de mens nog net kan waarnemen. 

dB(A): 'Gewogen' geluiddrukniveau: via een genormaliseerde correctie geeft de meting 
een resultaat alsof deze door het menselijk oor is waargenomen 

determinant van ziekte (endogeen of exogeen): factor die van invloed is op de gezond
heidstoestand. In dit verb and zijn endogene determinanten factoren die worden bepaald 
door eigenschappen van het individu, te weten erfelijke en verworven eigenschappen, 
terwijI exogene determinanten afkomstig zijn van de omgeving: fysieke omgeving, 
leefstijl en sociale omgeving. 

duurzaam bOllWen: bouwwijze waarin in de planning en de uitvoering de nadelige 
effecten van bouwen op het (buiten)milieu worden geminimaliseerd. Dit komt tot nu toe 
voora] tot uiting in het gebruik van natuurlijke materialen en het verminderen van de 
energie-consumptie 

heritability (H2): de bijdrage van genetische factoren aan de aetiologie van een bepaalde 
aandoening. 
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hinder: inbreuk op normale levenspatroon, zonder dat direct letsel of ziekte ontstaat. 

hygrische aspecten: aspecten die vocht of vochthuishouding betreffen 

hyperreactieve ziekte: aandoening waarbij een sterkere reactie op prikkels optreedt dan 
normaal, dit kunnen zowel specifieke (allergene) prikkels als aspecifieke prikkels zijn 

incidentie: het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte 
in een bepaalde peri ode 

k-waarde: maat voor de thermische isolatie van een materiaal 

longemfyseem: aandoening waarbij de elasticiteit van het longweefsel is aangetast en 
het longoppervlak dat beschikbaar is voor zuurstof/koolzuuruitwisseling is verkleind 

maligne: kwaadaardig 

mSv (= milliSievert): maat voor de effectieve dosis (hoeveelheid stralingsenergie 
geabsorbeerd per massa eenheid, gecorrigeerd voor de verschillen in schadelijkheid van 
de soorten straling en gevoeligheid van de organen). 

nieuwvorming (kwaadaardige): kanker 

oorzakelijke factor van ziekte: factor die een ziekte kan do en ontstaan 

prevalentie: het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaaJd 
moment of in een bepaalde peri ode 

recidiveren: het opnieuw optreden van de verschijnselen van een ziekte. 

relatieve vochtigheid: vochtigheidspercentage van lucht gerelateerd aan de maximaal te 
bereiken absolute vochtigheid van de lucht bij de gegeven temperatuur en luchtdruk. 

rinitis: aandoening van de neusholte gekenmerkt door overvloedige waterige secretie, 
neusverstopping, niesbuien en jeuk in de neus. 

uitlokkende factor van ziekte: factor die een ziekte kan verergeren 

ventilatievoud: maat voor de grootte van de ventilatie, uitgedrukt als het aantal maal 
per uur dat het volume aan lucht van een bepaalde ruimte is vervangen door andere 
(buiten )lucht. 



TUE-BMGT Rapport: BMGT96.50S Blz.1-54 

tlB 

verloren levensjaren: aantal jaren dat personen die zijn overleden ten gevolge van een 
aandoening nog geleefd zouden hebben ten opzichte van de resterende levensverwach
ting 

ziekte: storing in de werking van een of meer organen; een ziekte heeft een specifiek 
beloop waarin symptomen elkaar opvolgen 

ZTA: zontoetredingsfactor: duidt de zonwerende eigenschappen van begJazing en 
zonwering aan. Gedefinieerd als het quotient van de via het zonweringssysteem binnenk
omende zonne-energie en de van buiten op het zonweringssysteem vallende 
zonne-energle. 
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BIJLAGE 1: Aantallen gegevens en hun verspreiding over Nederland 

provincie BIMIGGD's overige GGD's Thuiszorgorganlsaties Woningcorporaties 

in- mel- klach- in- mer.. klach- iost mel- klach- in- mel- klach-
stel- dlng- ten stel- din ten ellin ding- ten stel- ding- ten 
ling- en ling- gen gen en ling- en 

en en en 

GRONINGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 14 

FRIESLAND 0 0 0 1 42 47 0 0 0 0 0 0 

DRENTHE 0 0 0 1 71 83 1 51 51 0 0 0 

OVERIJSSEl 2 14 41 1 23 29 3 131 180 1 824 1524 

GElDERLAND 0 0 0 4 110 127 0 0 0 1 128 137 

FlEVOLAND 0 0 0 1 90 172 0 0 0 0 0 0 

UTRECHT 2 167 169 2 74 106 0 0 0 0 0 0 

NOORD- 4 396 694 3" 70 81 0 0 0 0 0 0 
HOLLAND 

ZUID- 0 0 0 4 84 93 0 0 0 0 0 0 
HOLLAND 

ZEELAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NOORD- 0 0 0 2 87 138 0 0 0 1 235 553 
BRABANT 

LIMBURG 1 41 53 1 100 124 0 0 0 0 0 

TOTAAL 9 618 957 20 751 1000 4 182 231 2226 
" van twee tevens klachten In BIMI 

t~ 

Bouw- en Woningtoe- Binnenmilleubedrijf TOTAAL 
zicht 

in- mel- klach- in- mel- klach inst meldlngen klachten 
stel- ding- ten stel- ding- ten ell in 
ling- en ling- en gen % % en en n n 

0 0 0 0 0 0 3 11 0 14 0 

0 0 0 0 0 0 1 42 1 47 1 

0 0 0 0 1 2 2 123 2 136 2 

0 0 0 0 0 0 7 992 18 1774 23 

0 0 0 0 5 7 5 243 4 271 4 

0 0 0 0 0 0 1 90 2 172 2 

0 0 0 0 1 2 4 242 4 277 4 

0 0 0 0 19 25 5 485 9 800 10 

1 2771 3149 1 16 22 6 2671 52 3264 43 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

:~ 
3 3 3 325 6 r;;:;- 9 

:~ 
3 4 2 144 3 181 2 

3149 1 46 65 39 5568 100 7630 100 
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2 KI ht d II r IJ age . ac enrapportage oor a e orgamsatles, Ult Jesplltst naar provincie . 
KLACHTEN GRONINGEN FRIES- DREN- OVER- GELDER- FLEVO- UTRECHT 

LAND THE IJSSEL LAND LAND 

FYSISCH-CHEMISCH 

algemeen 0 0 10 187 4 0 3 

vocht I schfmmels 7 1 22 907 159 4B 26 

verbrandingsgassen (incl geel- 1 0 0 2 4 5 10 
bruinverkleuring en roet) 

0 0 22 41 2 0 4 

gelufd I trillingen 0 0 0 7 1 0 9 

temperatuur 0 0 0 0 0 0 1 

stank 4 4 6 60 16 39 39 

TOTAAL n 12 5 60 1204 186 92 92 

% 857 106 441 679 686 53,S 332 

GEZONDHEID 

algemeen 0 19 15 18 37 31 59 

atopische aandoenlngen (incl. 0 0 1 4 6 10 15 
prikkelende ogen & neus) 

CARA (incl. hoesten) 1 8 27 16 8 27 23 

eczeem 0 0 0 3 0 0 5 

bllholteontsteking 0 0 0 0 0 1 0 

luchtwegklachten 0 10 11 0 7 0 4 

longaandoeningen 0 1 1 0 0 0 0 

Ionokanker 0 0 0 0 0 0 0 

NOORD- ZUID- NOORD- LIMBURG TOTAAL 
HOLLAND HOLLAND BRABANT 

n % 

12 250 112 0 578 

126 855 37 26 2214 

32 14 47 1 116 

2 47 1 2 121 

11 42 114 3 187 

0 6 0 1 8 

119 101 232 43 663 

302 1315 543 76 3887 509 

37,8 40,3 782 420 

164 17 14 10 3S4 

51 0 5 3 95 

88 2 10 13 223 

11 0 0 0 19 

0 0 0 0 1 

1 5 2 0 40 

0 0 0 0 2 

0 0 0 0 0 
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KLACHTEN GRONINGEN 

niet-allergisch astma 0 

ONGEVALLEN 

algemeen 0 

verkeer 0 

prive 0 

TOTAAL n 1 

'" 714 

HINDER excl. fvsisch/chemisch 

hinder algemeen* 0 

hinder binnen de wooing" 0 

hinder buiten de wonin " 0 

TOTAAL n 0 

'" 0,0 

VERONTRUSTING 

alaemeen 1 

binnen de wooing 0 

buiten de woning 0 

TOTAAL n 1 

'" 71 

ONGEDIERTE 

alaemeen 0 

Bijlagen 

FRIES- DREN- OVER-
LAND THE IJSSEL 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

38 55 41 

809 404 231 

0 5 1 

0 0 0 

0 0 0 

0 6 1 

00 280,5 01 

3 6 18 

0 0 1 

0 0 0 

3 6 19 

64 44 00 

0 0 217 

GELDER· FLEVO- UTRECHT NOORD· ZUID· NOORD· LIMBURG TOTAAL 
LAND LAND HOLLAND HOLLAND BRABANT 

n '" 
0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

58 69 106 315 24 31 26 764 100 

21,4 401 383 394 07 45 144 10,0 

5 3 8 2 0 5 22 51 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5 3 8 2 0 6 22 51 07 

1 8 1 7 2,9 03 00 0,7 122 07 

17 7 34 63 14 9 20 192 

0 0 24 94 0 0 8 127 

0 0 4 14 0 0 1 19 

17 7 62 171 14 9 29 338 44 

6,3 41 224 214 04 1 3 16,0 44 

1 0 4 4 35 3 13 277 
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KLACHTEN GRONINGEN 

aeleedDOtiaen 0 

mijten 0 

vlooien 0 

rat & muis 0 

TOTAAL n 0 

% 00 

ANDERS 

algemeen 0 

binnen de wonlng 0 

buiten de woning 0 

TOTAAL n 0 

% 00 

ONBEKEND 

algemeen 0 

TOTAAL n 0 

% 00 

ALLE KLACHTEN n 14 

% 0.2 
*exclusief stank 

tea 

FRIEs... 
LAND 

0 

0 

0 

1 

1 

21 

0 

0 

0 

0 

00 

0 

0 

00 

47 

06 

Bijlagen 

DREN- OVER- GELDER-
THE IJSSEL LAND 

3 21 0 

0 0 0 

2 46 0 

1 21 0 

6 305 1 

44 172 0,4 

4 204 3 

0 0 0 

0 0 0 

4 204 3 

29 115 1,1 

0 0 1 

0 0 1 

00 0 04 

136 1774 271 

18 233 36 

FLEVO- UTRECHT NOORD- ZUID- NOORD- LIMBURG TOTAAL 
LAND HOLLAND HOLLAND BRABANT 

n .~ 

1 3 0 8 4 2 42 

0 1 0 0 1 0 2 

0 0 1 0 0 13 62 

0 0 0 8 0 0 31 

1 8 5 51 8 28 414 54 

0,6 2,9 0,6 16 12 155 54 

0 1 3 1859 98 0 2172 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 1 0 0 1 

0 1 3 1860 98 0 2173 285 

0,0 0,4 04 570 141 00 285 

0 0 2 0 0 0 3 

0 0 2 0 0 0 3 0 

0,0 00 0,3 00 0,0 0,0 00 ........... -

172 277 800 3264 694 181 7630 

23 36 105 428 91 24 1000 1000 
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Bijlage 3: Klachtenrapportage door GGD's 

B"I IJlage 3 a: n BIMI k ver regen rappo rt ages van 

KLACHTEN 

FYSISCH-CHEMISCH 

alQemeen 

vocht I schimmels 

verbrandingsgassen(incl. geelbruinverkleuring en roet) 

ventilatie 

Qeluid I trillingen 

temperatuur 

stank 

TOTAAL 

GEZONDHEID 

algemeen (incl. aspecifieke klachten) 

atopische aandoeningen (incl. prikkelende ogen en neus) 

CARA (incl. hoesten en benauwdheid) 

eczeem 

bijholteontsteking* 

luchtweaklachten* 

t~ 

Bijlagen 

GGD' s 

OVERIJSSEL 

0 

7 

1 

4 

0 

0 

6 

n 18 

% 43,9 

7 

3 

7 

3 

0 

0 

UTRECHT NOORD-HOLLAND LIMBURG TOTAAL 

n % 

2 12 0 14 

12 107 12 138 

6 31 1 39 

2 2 0 8 

8 9 0 17 

0 0 0 0 

19 111 10 146 

49 272 23 362 378 

29,0 39,2 43,4 378 

43 136 4 190 

10 49 3 65 

15 82 11 115 

4 11 0 18 

0 0 0 0 

0 0 0 0 
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KLACHTEN 

lonaaandoeninaen* 

longkanker" 

niel-allergisch astma* 

ONGEVALLEN* 

VERONTRUSTING 

alaemeen 

binnen de wonina 

buiten de wonlng 

ONGEDIERTE*· 

ANDERS· 

ONBEKEND*·· 

TOTAAL n 

% 

TOTAAL n 

% 

TOTAAL n 

% 

TOTAAL n 

% 

TOTAAL n 

% 

Bijlagen 

OVERIJSSEL UTRECHT 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

20 72 

48,8 426 

2 20 

1 24 

0 4 

3 48 

7,3 284 

0 0 

00 00 

0 0 

00 00 

0 0 

00 00 

NOORD-HOLLAND LIMBURG TOTAAL 

n % 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

278 18 388 405 

401 340 405 

36 4 62 

94 7 126 

14 1 19 

144 12 207 216 

207 22,6 216 

0 0 0 00 

0,0 00 00 

0 0 0 00 

0,0 00 00 

0 0 0 00 

00 00 0.0 
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KLACHTEN 

ALLE KLACHTEN 

• wordt In het BIMI met onderschelden 

n 

% 

Bijlagen 

OVERIJSSEL UTRECHT 

41 169 

4,3 17,7 

NOORD-HOLLAND LIMBURG TOTAAL 

n % 

694 63 967 100,0 

72,5 55 1000 

•• is niet als categorie opgenomen In het BIMI, uit de aantekeningen bij sommige meldingen blijkt dat ongedierte soms (vaak?) wei een rol speelt, maar de peciese aantallen meldingen van ongedierte zijn niet te achterhalen 
••• het BIMI kent meldingen zonder klachten die men als onbekende klachten zou kunnen beschouwen, doch deze meldingen zonder klachten zijn niet in de tabel opgenomen 

B"I IJlage 3b N' let In BIMI opgenomen rapportages van GG&GD' s 

KLACHTEN FRIES- DREN- OVER- GELDER- FLEVO- UTRECHT NOORD- ZUID- NOORD- LlM- TOTAAL 
LAND THE IJSSEL LAND LAND HOLLAND HOLLAND BRABANT BURG 

n % 

FYSISCH-CHEMISCH 

alQemeen 0 1 0 4 0 1 0 3 15 0 24 

vocht I schlmmels 1 1 1 23 48 13 2 49 35 12 185 

verbrandingsgassen 0 0 1 4 5 4 1 0 6 0 21 

ventilatie 0 0 0 2 0 2 0 1 1 2 8 

geluidltrillingen 0 0 1 1 0 1 2 0 2 3 10 

temperatuur 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 

stank 4 6 4 16 39 20 7 7 26 32 161 

t~ 
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KLACHTEN FRIES- DREN-
LAND THE 

TOTAAL n 5 8 

% 10,6 96 

GEZONDHEID 

algemeen 19 15 

atopische aandoeningen 0 1 

CARA 8 27 

eczeem 0 0 

bijholteontsteking 0 0 

luchtwegklachten 10 10 

longaandoeningen 1 1 

Ionakanker 0 0 

geen alleraisch astma 0 0 

ONGEVALLEN 0 0 

TOTAAL n 38 54 

% 809 65,1 

HINDER 

hinder alaemeen 0 5 

hinder binnen de woning 0 0 

hinder buiten de wonin 0 0 

TOTAAL n 0 5 

% 00 6.0 

tLB 

Bijlagen 

OVER- GELDER- FLEVO· 
IJSSEL LAND LAND 

7 50 92 

241 394 535 

11 36 31 

1 6 10 

9 8 27 

0 0 0 

0 0 1 

0 7 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

21 57 69 

72.4 449 40,1 

1 0 3 

0 0 0 

0 0 0 

1 0 3 

34 00 17 

UTRECHT NOORD- ZUlD- NOORD- LIM· TOTAAL 
HOLLAND HOLLAND BRABANT BURG 

n % 

42 12 60 85 50 411 411 

396 14,8 645 616 403 41 1 

15 25 14 14 6 186 

5 1 0 5 0 29 

8 5 0 9 1 102 

1 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 1 

4 1 4 2 0 38 

0 0 0 0 0 2 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

33 32 18 30 7 359 359 

311 ~~'--............. 194 217 56 359 

8 2 0 5 22 46 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

8 2 0 5 22 46 46 

75 25 00 36 177 4.6 
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KLACHTEN FRIES- OREN· 
LAND THE 

VERONTRUSTING 

alaemeen 3 6 

binnen de wooing 0 0 

• buiten de wooing 0 0 

TOTAAL n 3 8 

% 64 72 

ONGEDIERTE 

algemeen 0 0 

aeleedootiaen 0 3 

I mljten 0 0 

vIoolen 0 2 

rat & muls 1 1 

TOTAAL n 1 8 

% 21 72 

ANDERS 

algemeen 0 4 

binnen de woning 0 0 

buiten de wonlna 0 0 

TOTAAL n 0 4 

% 00 48 

ONBEKEND 

tea 

Bijlagen 

OVER· GELDER· FLEVO· 
IJSSEL LAND LAND 

0 17 7 

0 0 0 

0 0 0 

0 17 7 

00 134 41 

0 1 0 

0 0 1 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 1 1 

00 08 06 

0 1 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 1 0 

00 08 00 

UTRECHT NOORD· ZUID· NOORD· LIM· TOTAAL 
HOLLAND HOLLAND BRABANT BURG 

n % 

14 27 12 9 16 111 

0 0 0 0 1 1 

0 0 0 0 0 0 

14 27 12 9 17 112 112 

132 333 129 6,5 137 112 

4 4 2 3 13 27 

3 0 1 4 2 14 

1 0 0 1 0 2 

0 1 0 0 13 16 

0 0 0 0 0 2 

8 5 3 8 28 61 61 

75 62 3,2 58 226 61 

1 1 0 1 0 8 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

1 1 0 1 0 8 08 

0,9 12 0,0 07 00 08 
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KlACHTEN FRIES- DREN-
LAND THE 

algemeen 0 0 

TOTAAL n 0 0 

% 0,0 00 

ALLE KLACHTEN n 47 83 

% 47 83 

Bijlagen 

OVER- GELDER- FLEVO-
IJSSEL LAND LAND 

0 1 0 

0 1 0 

00 O,B 00 

29 127 172 

29 127 172 

B··I Ijlage 4 KI ht ae enrappo rt ages van Th . f ulszorgorganlsa les 

KlACHTEN DRENTHE OVERIJSSEL TOTAAL 

n % 

FYSISCH-CHEMISCH 

algemeen 9 0 9 

vocht-schimmels 20 144 164 

verbrandingsgassen 0 3 3 

ventilatie 22 4 26 

geluklltrillingen 0 0 0 

temoeratuur 0 0 0 

tLij 

UTRECHT NOORD- ZUID- NOORD- LIM- TOTAAL 
HOLLAND HOLLAND BRABANT BURG 

n % 

0 2 0 0 0 3 

0 2 0 0 0 3 0,3 

00 25 00 00 00 03 

106 81 93 138 124 1000 1000 

106 B1 9,3 138 124 1000 
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KLACHTEN ORENTHE 

• stank a 
TOTAAL n 51 

% 1000 

GEZONOHEIO· 

TOTAAL n 0 

% 00 

VERONTRUSTING 

alaemeen 0 

b1nnen de wooing 0 

bulten de woning 0 

TOTAAL n 0 

% 0,0 

• ONGEOIERTE 

akJemeen 0 

geleedpotigen 0 

mijten 0 

vlooien 0 

rat & muis 0 

TOTAAL n 0 

% 00 

ANOERS 

t~ 

Bijlagen 

OVERIJSSEL TOTAAL 

n % 

24 24 

176 226 97,8 

972 978 

0 0 00 

00 00 

1 1 

0 0 

0 0 

1 1 0.4 

0,6 0,4 

1 1 

2 2 

0 0 

0 0 

0 0 

3 3 13 

1,7 13 
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KLACHTEN DRENTHE 

algemeen 0 

binnen de waning 0 

bulten de wonlna 0 

TOTAAL n 0 

% 00 

ONBEKEND 

TOTAAL n 0 

% 00 

AlLE KLACHTEN n 51 

% 221 

8ijlagen 

OVERIJSSEL TOTAAL 

n % 

1 1 

0 0 

0 0 

1 1 04 

06 04 

0 0 

00 0,0 0,0 

180 231 100,0 

n9 100,0 
• de Thulszorgorganlsaties worden Ingeschakeld In geval van CARA, als kiachten worden slechts de mogelijke oorzaken van CARA In de rapportage opgenomen 

tli1 
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Bijlagen 

IJlage 5 KI ht ac enrapportages van w onlngcorporatles en B ouw-en 'h w OnlOQtoezlc t 

Woninocorporaties 
KLACHTEN 

GRONINGEN OVERIJSSEL GELDERLAND NOORD-BRABANT 

FYSISCH-CHEMISCH 

alaemeen 0 187 0 97 

vocht-schimmels 7 755 131 0 

verbrandingsgassen 1 0 0 41 

ventilatie 0 15 0 0 

aeluidltrillinaen 0 6 0 112 

temperatuur 0 0 0 0 

stank 4 53 3 206 

TOTAAL n 12 1016 134 456 

% 857 66,7 97,8 82,S 

GEZONDHEID 

alQemeen 0 0 0 0 

atopische aandoeninQen 0 0 0 0 

CARA 1 0 0 0 

eczeem 0 0 0 0 

bijholteontsteking 0 0 0 0 

luchtwegklachten 0 0 0 0 

lonaaandoeninQen 0 0 0 0 

lonakanker 0 0 0 0 

tiP 

Bouw- en Woningtoezicht 

TOTAAL ZUID-HOLLAND % 

n % 

284 244 

893 731 

42 14 

15 45 

118 42 

0 6 

266 83 

1618 72,6 1082 357 

72,6 357 

0 1 

0 0 

1 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 
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KLACHTEN 
GRONINGEN 

niet-allergisch astma 0 

ONGEVALLEN 0 

alaemeen 0 

verkeer 0 

prive 0 

TOTAAl n 1 

% 71 

VERONTRUSTING 

algemeen 1 

binnen de wooing 0 

buiten de woning 0 

TOTAAl n 1 

% 7,1 

ONGEDIERTE 

algemeen 0 

geleedpotlgen 0 

mliten 0 

vlooien 0 

rat & mula 0 

tta 

OVERIJSSEL 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

00 

1 

0 

0 

1 

0,1 

217 

19 

0 

46 

21 

Bijlagen 

Woningcorporaties Bouw- en Woningtoezicht 

GELDERLAND NOORD·BRABANT TOTAAL ZUID-HOLLAND % 

n % 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 1 0,0 1 00 

00 00 0,0 00 

0 0 2 2 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 2 0,1 2 01 

00 00 0,1 01 

0 0 217 31 

0 0 19 6 

0 0 0 0 

0 0 46 0 

0 0 21 8 
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KLACHTEN 
GRONINGEN 

TOTAAL n 0 

% 00 

ANDERS 

algemeen 0 

binnen de woning 0 

buiten de wonlng 0 

TOTAAL n 0 

% 0,0 

ONBEKEND 

alaemeen 0 

TOTAAL n 0 

% 00 

ALLE KLACHTEN n 14 

% 06 

t~ 

OVERIJSSEl 

303 

19,9 

204 

0 

0 

204 

13,4 

0 

0 

0,0 

1524 

684 

Bijlagen 

Woningcorporaties Bouw- en Woningtoezicht 

GELDERLAND NOORD-BRABANT TOTAAL ZUID-HOlLAND % 

n % 

0 0 303 136 46 1,5 

00 0,0 136 15 

3 97 304 1901 

0 0 0 0 

0 0 0 1 

3 97 304 13,6 1902 627 

22 17,5 136 627 

0 0 0 0 

0 0 0 0 00 

00 00 0,0 0,0 00 

137 563 2228 100,0 3034 1000 

61 248 1000 1000 
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Bijlagen 

Bijlage 6: Klachtenrapportages van een binnenmilieubedrijf 

KLACHTEN DRENTHE GELDERLAND UTRECHT 

FYSISCH-CHEMISCH 

algemeen 0 0 0 

yacht I schimmels 1 5 1 

yerbrandingsgassen 0 0 0 

yentifatie 0 0 0 

geluidltrillingen 0 0 0 

temperatuur 0 0 0 

stank 0 0 0 

TOTAAL n 1 5 1 

% SOO 714 SO,O 

GEZONDHEID 

algemeen 0 1 1 

atopische aandoeningen 0 0 0 

CARA 0 0 0 

eczeem 0 0 0 

biiholteontsteking 0 0 0 

luchtwegklachten 1 0 0 

longaandoeningen 0 0 0 

lonakanker 0 0 0 

tlB 

NOORD-HOLLAND 

0 

16 

0 

0 

0 

0 

1 

17 

680 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

ZUID-HOLLAND 

0 

13 

0 

0 

0 

0 

2 

15 

682 

2 

0 

2 

0 

0 

1 

0 

0 

.... th· -, .., 

NOORD-BRABANT 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

667 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

LIMBURG TOTAAL 

n % 

0 0 

2 40 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

1 4 

3 44 677 

750 677 

0 8 

0 1 

1 4 

0 0 

0 0 

0 2 

0 0 

0 0 
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KLACHTEN DRENTHE 

niet-allergisch astma 0 

ONGEVALLEN 0 

TOTAAL n 1 

% 500 

VERONTRUSTING 

TOTAAL n 0 

% 00 

ONGEDIERTE 

algemeen 0 

geleedpotigen 0 

milten 0 

vIooien 0 

rat & muis 0 

TOTAAL n 0 

% 00 

ANDERS 

algemeen 0 

binnen de wonlng 0 

buiten de wonlng 0 

TOTAAL n 0 

% 00 

tiB 

Bijlagen 

GELDERLAND UTRECHT 

0 0 

0 0 

1 1 

14,3 SOO 

0 0 

00 00 

0 0 

1 0 

0 0 

0 0 

0 0 

1 0 

14,3 0,0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

00 00 

NOORD-HOLLAND ZUID-HOLLANO NOORO-BRABANT LIMBURG TOTAAL 

n % 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

5 5 1 1 15 231 

200 227 333 25,0 231 

0 0 0 0 0 0,0 

00 00 00 00 00 

0 1 0 0 1 

0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 1 0 0 2 3,1 

00 4,5 00 00 31 

3 0 0 0 3 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

3 0 0 0 3 46 

120 00 0.0 0.0 46 
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KLACHTEN DRENTHE 

ONBEKEND 

TOTAAL n 0 

% 0,0 

ALLE KLACHTEN n 2 

% 3.1 

tLB 

8ijlagen 

GELDER LAND UTRECHT 

0 0 

0,0 00 

7 2 

108 31 

NOORD-HOLLAND ZUID-HOLLAND NOORD-BRABANT LIMBURG TOTAAL 

n % 

0 0 0 0 0 

00 00 00 00 00 0,0 

25 22 3 4 65 100,0 

385 338 46 62 1000 
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