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SAMENVATTING
Binnenlucht bevat een aantal contaminanten, meestal met een grotere diversiteit en voor bepaalde
verontreinigende stoffen ook in hogere concentraties dan buiten. In onze regio brengen mensen
gemiddeld 85 % van de dag binnen door. Omdat de binnenluchtkwaliteit (indoor air kwaliteit, IAQ)
de algemene persoonlijke blootstelling (EU-studie EnVIE, 2009) van de bewoners van het gebouw
kan beïnvloeden, vormt ze een belangrijke bepalende milieufactor voor de gezondheid.
De potentiële gevolgen voor de gezondheid van een slechte IAQ en de context ervan zijn al
decennialang erkend (Nederlandse Gezondheidsraad, publicatie nr. 1984/01), waarbij
omgevingstabaksrook (OTR) als een belangrijke verontreinigende stof van de binnenlucht en de
bouwschil en zijn ventilatie als potentiële bepalende factoren voor IAQ werden aangewezen. De
huidige wereldwijde trends en evoluties op het vlak van duurzaamheid, die leiden tot een
toenemend gebruik van nieuwe, duurzamere of gerecyclede bouwmaterialen en ook tot meer
energie-efficiënte, luchtdichte en geïsoleerde gebouwen met gecontroleerde mechanische
ventilatie, zullen hoogstwaarschijnlijk in de nabije toekomst een omvangrijke impact krijgen op de
binnenluchtkwaliteit (Crump et al., 2010). Die evolutie lijkt ook te leiden tot een groeiende
verantwoordelijkheid van de bewoners van het gebouw om te zorgen voor een gezond
binnenklimaat, wat het gebruik en het onderhoud van ventilatiesystemen betreft, maar ook wat
gedrag en gebruik van producten binnenshuis aangaat. Daarom is er nood aan gerichte
informatieve, preventieve en sanerende initiatieven die de sociale context van dit domein
respecteren, om een gezond binnenklimaat te creëren voor de Belgische bevolking.
Naar verluidt is in Europa de omgevingslucht de oorzaak van twee derde van de totale ziektelast
(ZL) als gevolg van blootstelling aan het binnenmilieu (Jantunen et al., 2011). Het resterende deel
van de ZL als gevolg van blootstelling aan het binnenmilieu is te wijten aan verwarmings- en
verbrandingstoestellen (koken en verwarmen met vaste brandstoffen), watersystemen en
waterlekken. Condensatie en de bodem als bron van radon vormen andere belangrijke bronnen
voor de IAQ-gerelateerde ZL.
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Deze kritische review over de IAQ in Belgische huishoudens en openbare gebouwen bevat
wetenschappelijke en grijze literatuur die werd gepubliceerd tussen 2005 en 2015. De huidige
nationale kennis over chemische agentia binnenshuis, microbiologische binnenhuisvervuiling en
ook radon werd geïnventariseerd en beoordeeld, wat hiaten in de nationale kennis en de behoefte
aan verder onderzoek aan het licht bracht. De review is onderverdeeld in drie grote hoofdstukken:
Prioritaire chemische verontreinigende stoffen binnenshuis (DEEL A), Microbiële verontreinigende
stoffen binnenshuis (DEEL B) en Radon in de binnenlucht (DEEL C). Onderdelen van elk hoofdstuk
geven een kritische beoordeling van de huidige nationale stand van zaken (in termen van
concentraties en blootstelling binnenshuis), geïdentificeerde bronnen van binnenhuisvervuiling,
bepaalde gevolgen voor de gezondheid en risicobeoordelingen, bestaande wetgeving en
gekwantificeerde voordelen voor de gezondheid die voortvloeien uit beleidsnormen, preventie of
sanering, gevolgd door de formulering van conclusies, aanbevelingen en onderzoeksbehoeften.
De binnenmilieus die aan bod komen in deze review zijn privéwoningen en openbare gebouwen,
bv. scholen, kinderdagverblijven en kantoren, met uitsluiting van de interieurs van
transportvoertuigen en professionele (beroepsmatige) blootstelling binnenshuis. De contaminanten
die worden besproken, zijn chemische agentia in de binnenlucht, microbiële verontreinigende
stoffen en radon, met uitsluiting van fysische parameters van binnenmilieus (bv. temperatuur,
vochtigheid, elektromagnetische velden). De besproken chemische bronnen van
binnenhuisvervuiling zijn productemissies (van bouwmaterialen, meubilair, huishoud- en
verbruiksproducten), met uitsluiting van door de mens gecontroleerde activiteiten (bv. passief
roken, impact van HVAC-installaties en luchtzuiveringstoestellen). Wegens het uitgebreide
wetenschappelijke bewijs van de significante impact van OTR op de blootstelling binnenshuis en
de gezondheid, en ook de vroegere en huidige Europese, federale en regionale wettelijke
preventieve maatregelen, bewustmakingscampagnes en aanbevelingen inzake roken binnenshuis,
wordt dit onderwerp niet behandeld in deze review. Niettemin benadrukken de auteurs de enorme
impact van roken binnenshuis op IAQ en de gezondheid van de mens.
Sinds 2005 werd een groot aantal chemische stoffen beoordeeld in minstens 788 Belgische
binnenruimtes, in de meeste gevallen gezondheidsklachtenvrije woongelegenheden, scholen en
crèches. Op grond van dat onderzoek beschikken we over uitgebreide kennis over de
aanwezigheid van chemische stoffen in het binnenmilieu waarvoor er degelijke steekproef- en
analysemethodes bestaan en waarvan de toxicologische invloeden gekend zijn (zoals BTEX
(benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xylenen), formaldehyde, acetaldehyde, trichloorethyleen,
tetrachloorethyleen, pineen, limoneen en ook deeltjes (PM), CO, CO2 en radon). Er is echter veel
minder bekend over de aanwezigheid binnenshuis van chemische agentia met minder degelijke
steekproef- en analysemethodes. Uit een klassieke beoordeling van de gevolgen voor de
gezondheid van NO2, PM, vluchtige organische stoffen (VOS), totale vluchtige organische stoffen
(TVOS) en formaldehyde in deze review komt naar voren dat 95 % van de onderzochte Belgische
binnenruimtes kan worden geclassificeerd als een 'beperkte bedreiging voor de gezondheid door
IAQ' inhoudend, maar ook dat 5 % van de onderzochte sites zeer zorgwekkend is. Overschrijding
van de gezondheidskundige referentiewaarden en hoge TVOS-concentraties blijken het vaakst
voor te komen in gebouwen waar gezondheidsklachten optreden. Er werd vastgesteld dat benzeen
en benzo(a)pyreen de grootste impact hebben op de incidentie van kanker in de onderzochte
binnenruimtes. Het is belangrijk om te weten dat die conclusie gebaseerd is op een klassieke stofper-stofanalyse van enkele stoffen en op een selectie van beschikbare gezondheidskundige
referentiewaarden. Om het gezondheidsrisico van blootstelling binnenshuis te verlagen, is er een
specifieke controle van de bron nodig. De beperkte openbare beschikbaarheid van emissiedata
staat echter nog altijd een accurate beoordeling van de impact van materiaalemissies op IAQ en
op het daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico in de weg.
De aanwezigheid van dieren, planten en mensen in het gebouw is een belangrijke bron van
allergenen. Buitenlucht is ook een belangrijke bron van natuurlijke, via de lucht verspreide
schimmelsporen die gebouwen kunnen binnendringen en zich opstapelen in neergeslagen stof.
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Van buiten afkomstige bacteriën en specifieke contaminaties in de omgeving van de
verblijfsruimtes die te wijten zijn aan menselijke activiteiten kunnen gebouwen binnendringen en
zich opstapelen in neergeslagen stof. Rekening houdend met de resuspensie van stof in de lucht
kan het fenomeen van accumulatie van neergeslagen stof het hele jaar door een belangrijke bron
van schadelijke gevolgen zijn. In onze streken komt zichtbare schimmelvorming als gevolg van
overmatig vocht regelmatig voor en wordt het vaak beschouwd als de voornaamste
microbiologische contaminatie in de woning. Vochtigheid lijkt ook een belangrijke factor te zijn voor
een mijten- of kakkerlakkenplaag. In België bestaan er plaatselijke openbare diensten die ter plekke
komen voor bestrijding. Het resultaat van die acties helpt artsen bij hun diagnose. Gecoördineerde
acties kunnen bijdragen tot een beter inzicht in milieugerelateerde aandoeningen. Voor biologische
binnenhuisvervuiling is het niet mogelijk om gezondheidskundige normen over het aanvaardbare
aantal micro-organismes in het binnenmilieu te definiëren, maar er werden bepaalde
drempelwaarden berekend op basis van bestaande databases en die worden gehanteerd door de
verschillende laboratoria. Die waarden worden gelinkt aan de specifieke steekproef- en
analysemethodologie die elk laboratorium gebruikt en maken het mogelijk microbiële afwijkingen
in omgevingen te detecteren.
Omdat radon sterk bijdraagt aan de blootstelling van de Belgische bevolking en het verband met
een verhoogd risico op longkanker bewezen is, heeft België als doelstelling op lange termijn om
de gemiddelde blootstelling van de bevolking aan radon te verlagen. Voor het zuiden van het land
kan dat door radon te voorkomen in nieuwe gebouwen en door metingen en verlagingen van de
niveaus in bestaande gebouwen. Om extra toename van de blootstelling aan radon te vermijden,
moet de radioactiviteit van bouwmaterialen nauwlettend in het oog worden gehouden en moet er
rekening worden gehouden met radon bij de ontwikkeling van energiezuinig bouwen (aangepaste
ventilatienormen, vermijding van direct contact met bodem/lucht enz.). Voor het noorden van België
zal dat leiden tot het behoud van het huidige blootstellingsniveau. Het is belangrijk om te weten dat
minder roken een lager radonrisico als gevolg zou hebben wegens het bijna synergetische effect
tussen radon en roken. Radon moet worden opgenomen in een algemene geïntegreerde
benadering van IAQ. Op het vlak van preventieve gezondheidszorg hangt de garantie van een
gezond binnenklimaat sterk af van een aangepast en efficiënt ventilatiesysteem. De blootstelling
aan verontreinigende stoffen van de binnenlucht (o.a. radon) neemt toe als de ventilatie van lageenergiewoningen niet goed is afgesteld of slecht werkt.
Voor een goede IAQ in gebouwen moet er een holistische geïntegreerde benadering van IAQ
(met inbegrip van de bewoners en hun gedrag) worden toegepast, die maatregelen voor
broncontrole van chemische en microbiële verontreinigende stoffen, preventieve maatregelen voor
radon en ook aangepaste en efficiënte ventilatie van gebouwen omvat. Uit ervaring is gebleken dat
de blootstelling aan verontreinigende stoffen van de binnenlucht (chemische verontreinigende
stoffen, microbiële verontreinigende stoffen en radon) doorgaans toeneemt als de ventilatie van
gebouwen niet goed is afgesteld of slecht werkt. Daarom verdient het aanbeveling om IAQ te
integreren in de energie-efficiëntievereisten en -procedures van de richtlijn betreffende de
energieprestatie van gebouwen (EPDB). Voorts is er een aanzienlijke behoefte aan een grondigere
integratie van IAQ in beoordelingsprogramma's voor groene gebouwen (BREEAM, Leadership in
Energy & Environmental Design (LEED) enz.). Recente gegevens benadrukken het belang van
een gezonde IAQ in energie-efficiënte woningen, na energie-efficiënte renovaties, bij gebruik van
nieuwe (duurzame) bouwmaterialen of bij aanpassing van de luchtdichtheid of mechanische
ventilatie van het gebouw.
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Complexe mengsels van chemische stoffen in het binnenmilieu zijn te wijten aan grote
kwalitatieve en kwantitatieve verschillen in de afgifte van de bronnen van contaminatie van het
binnenmilieu en hun potentiële gevolgen voor de gezondheid. Een diepgaandere analyse van de
vorming van secundaire reactieproducten en van de cumulatieve gevolgen die voortvloeien uit de
gecombineerde blootstelling aan verschillende stoffen (bv. groepering van stoffen die
dezelfde/vergelijkbare gevolgen veroorzaken) is nodig om het huidige inzicht in de gezondheid en
het comfort binnenshuis van de bewoners te vergroten. Er moet in het bijzonder aandacht worden
besteed aan stoffen met een verschillend maar complementair werkingsmechanisme voor het
uitlokken van bepaalde gevolgen voor de gezondheid, zoals mutagene agentia die kanker kunnen
uitlokken, agentia die tumoren stimuleren en stoffen die endocriene stoornissen veroorzaken. Wat
de chemische verontreinigende stoffen betreft, moeten er zoveel mogelijk producten met lage
emissie worden gebruikt. Bovendien is het aangeraden om regelmatig de lijsten van prioritaire
stoffen aan te passen in verband met nieuwe chemische stoffen die zijn aangetroffen bij het testen
van productemissies. Zo bevat de Belgische prioritaire lijst geen stoffen zoals vlamvertragers of
ftalaten (semivluchtige organische stoffen (SVOS), vermoedelijke hormoonontregelaars) en voor
bepaalde stoffen op de lijst van prioritaire stoffen (bv. ammoniak) is er dringend nood aan de
ontwikkeling/optimalisatie van een referentietestmethode. Voorts moet er rekening worden
gehouden met het aspect van de chemische eigenschappen van de binnenlucht bij de
chemische typering van de binnenlucht en de emissietests. Bijgevolg moet er meer onderzoek
gebeuren naar hoe materialen/producten worden beoordeeld voor labelling/certificering met
betrekking tot hun gedrag in een echt binnenmilieu waar secundaire emissies plaatsvinden naast
de primaire emissies. Er dienen nieuwe steekproeftools, -methodes en -analysetechnieken die
geschikt zijn voor steekproeven binnenshuis voor nieuwe en opkomende verontreinigende stoffen
te worden ontwikkeld en/of geoptimaliseerd.
Er is behoefte aan harmonisatie van steekproefstrategieën, analysemethodes en
dataverwerkingsstrategieën. Voor microbiële en chemische verontreinigende stoffen werd
besloten dat er een consensuskader moet worden vastgelegd dat rekening houdt met de grote
variëteit aan steekproefstrategieën, -analysemethodes en -tools, en gegevensbeoordelingstools op
het vlak van gezondheidsrisico's, accuraatheid en representativiteit. De wetgeving voor
microbiologische verontreinigende stoffen moet worden herzien en verduidelijkt op basis van een
methodologische consensus. Er moet een speciale IAQ-werkgroep op nationaal niveau komen, die
vervolgens zou leiden tot de identificatie van aspecten die wettelijk bepaald moeten worden. De
harmonisatie van strategieën voor geschikte tools voor brontoewijzing voor IAQ-beoordelingen bij
binnenmilieus die gezondheidsklachten veroorzaken (brontoewijzing) en gezondheidsklachtenvrije
binnenmilieus zal resulteren in een gerichtere anticipatie op bronnen en de gezondheid van de
bewoners. Nationale IAQ-gegevens zijn vergelijkbaar en toepasbaar op grotere schaal als ze
gebaseerd zijn op geharmoniseerde (referentie)steekproef- en analysemethodes en -strategieën.
Zo zal harmonisatie de validiteit en het gebruik van een referentiedatabase voor IAQ en bronnen
van binnenhuisvervuiling verhogen.
Met het oog op de vrij grote blootstelling aan radon van de Belgische bevolking en het bewezen
verband met de incidentie van longkanker, bestaat de doelstelling op lange termijn erin om de
blootstelling aan radon te verlagen. Voor het zuiden van het land kan dat via initiatieven om radon
te voorkomen in nieuwe gebouwen en via metingen en verlagingen van de niveaus in bestaande
gebouwen. Om extra toename van de blootstelling aan radon te vermijden, moet de radioactiviteit
van bouwmaterialen nauwlettend in het oog worden gehouden en moet in het ontwerp van
energiezuinige gebouwen rekening worden gehouden met radon (aangepaste ventilatienormen,
vermijding van direct contact met bodem/lucht enz.). Voor het noorden van België zal dat leiden tot
het behoud van het huidige blootstellingsniveau.
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Het verdient aanbeveling om een grootschalige referentiedatabase voor IAQ in België op te
stellen die representatief is voor binnenmilieus en bronnen van binnenhuisvervuiling in België en
geschikt is voor datamining. In die database moeten dan verschillende binnenmilieus,
(toekomstige) prioritaire stoffen (chemische stoffen, radon en microbiologische verontreinigende
stoffen) en ook emissiegegevens voor alle soorten producten die binnenshuis worden gebruikt
opgenomen worden.
De database zal een beoordeling van blootstellingstrends over een langere periode mogelijk maken
en gegevens verschaffen voor de evaluatie van (beleids)maatregelen voor preventie en
verlaging van de blootstelling in het binnenmilieu en voor een verkennende studie naar de
socio-economische kosten van de binnenluchtkwaliteit, om zo tot een preciezere berekening van
de door ziekte verloren gezonde levensjaren (disability adjusted lifeyears of DALY’s) te komen. Dat
zou een regelmatige update van de risicokartering voor radon en een meet- en evaluatietool voor
de impact en doeltreffendheid van het radonprogramma op lange termijn mogelijk maken. Voor
andere chemische stoffen kunnen meer data op baselineniveau van verontreinigende stoffen van
de binnenlucht die onlangs als prioritaire stof zijn gekenmerkt (bv. gebaseerd op gegevens over
productemissie) of opkomende verontreinigende stoffen resulteren in een accuratere beoordeling
van het gezondheidsrisico en de bepaling van geschikte preventieve acties. Voor
preventiedoeleinden zal het opstellen van een follow-up op lange termijn van IAQ in een
representatieve woningvoorraad bijdragen tot de kwantificering van de impact van bouwtrends
en het gedrag van bewoners op IAQ en toelaten om de werking van geschikte
datamanagementtools te tonen.
Er is behoefte aan een grondige validatie en communicatie van saneringsmaatregelen voor
zowel chemische als microbiologische verontreinigende stoffen. Voor microbiële sanering dienen
er specificaties te worden opgesteld, rekening houdend met de geassocieerde risico's van
verschillende saneringstypes. Voor radonpreventie is het aanbevolen om bouwvoorschriften op te
stellen op elk wettelijk bevoegdheidsniveau. Een stapsgewijze benadering voor de bescherming
van bewoners verdient aanbeveling, afhankelijk van het risiconiveau van de bouwzone, met
verhoogde bescherming in de zones met een grote kans op radon. Een systeem dat voorziet in
financiële steun voor verlaging van de radonniveaus zou een gunstig effect kunnen hebben. Ook
voor blootstelling aan chemische agentia binnenshuis is er behoefte aan duidelijke communicatie
over de doeltreffendheid van verschillende saneringsmaatregelen.
De beoordeling van gezondheidskundige streefconcentraties voor zorgwekkende chemische
en microbiële verontreinigende stoffen van de binnenlucht moet geharmoniseerd worden. Voor
via de lucht verspreide concentraties van schimmel of schimmelsporen ontbreken er
drempelwaarden. Voorts dient er bij de beoordeling van blootstelling aan chemische stoffen in het
binnenmilieu rekening te worden gehouden met een groter aantal uitgestoten stoffen, wat verder
strekt dan emissies van bouwmaterialen en dan het bereik van de Wereldgezondheidsorganisatie
(WGO). Bovendien zal een uitgebreide en geharmoniseerde lijst van gezondheidskundige
referentiewaarden, met inbegrip van opkomende verontreinigende stoffen, zorgen voor een
accuratere beoordeling van de gevolgen voor de gezondheid van IAQ. Momenteel bestaat dit werk
uit een 'lappendeken' van referentiewaarden (RW) met verschillend gebruik van
beoordelingsfactoren.
Deze review benadrukte dat een holistische benadering noodzakelijk is voor een gezonde IAQ
waarin chemische verontreinigende stoffen, radon en microbiologische verontreinigende stoffen
opgenomen zijn en die wordt ondersteund door het gebruik van een aangepast en efficiënt
ventilatiesysteem. Nationale en regionale richtlijnen voor alle aspecten in verband met een
gezonde IAQ moeten goed op elkaar afgestemd en geharmoniseerd zijn.
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MeSH (Medical Subject Headings) is de thesaurus van de NLM (National Library of Medicine)
met gecontroleerde trefwoorden die worden gebruikt voor het indexeren van artikelen voor
PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh.

2

De Raad wenst te verduidelijken dat de MeSH-termen en sleutelwoorden worden gebruikt voor referentiedoeleinden en een snelle
definitie van de scope van het advies. Voor nadere inlichtingen kunt u het hoofdstuk "methodologie" raadplegen.
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AFKORTINGEN EN SYMBOLEN
ACGIH
AFSSETT/ANSES
AgBB
Aids
AIRMEX
ALARA
APW
ATSDR
BI
BIBA
BIM
BoD
BPV
Bq
Bqh/m³
BSS
BTEX
CDC
CEHAP
CEN
CO
CO2
COPD
DALY
DNA
DNPH
EBoD
EC/OC
EHAP
EOTA
EPA
EPBD
FANC
FARES
FLIES
GC-MS
GerES
HGR
HPLC
HVAC
IAQ
IARC
ICP-OES
ICSB
IgE
ISO
ITS

American Conference of Governmental Industrial Hygienists
Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail
Ausschuss zur gesundeheitlichen Bewertung von Bauprodukten
Acquired Immuno Deficiency Syndrome
European Indoor Air Monitoring and Exposure assessment
As Low As is Reasonably Achievable (zo laag als redelijkerwijs
mogelijk)
Association des Provinces Wallonnes
Agency for Toxic Substances and Disease Registry Atlanta US
Betrouwbaarheidsinterval
Binnenlucht in Basisscholen
Leefmilieu Brussel
Ziektelast
Bouwproductenverordening
Becquerel
Becquerel uur per kubieke meter
Basic Safety Standards (basisveiligheidsnormen)
Benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xylenen
Centers for Disease Control and Prevention US
Actieplan milieu en gezondheid voor kinderen
Europees comité voor normalisatie
Koolstofmonoxide
Koolstofdioxide
Chronische obstructieve longziekte
Disability Adjusted Lifeyears (door ziekte verloren gezonde
levensjaren)
Desoxyribonucleïnezuur
2,4-dinitrofenylhydrazine
Environmental Burden of Disease (ziektelast door de omgeving)
Elementair koolstof/organisch koolstof
Europees Actieplan Milieu en Gezondheid
Europese Organisatie voor Technische Goedkeuringen
US Environment Protection Agency
Richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Fonds des Affections RESpiratoires ASBL
Flanders Indoor Exposure Survey
Gaschromatografie – Massaspectrometrie
German Environmental Survey
Hoge Gezondheidsraad
Hogeprestatievloeistofchromatografie
Verwarming, ventilatie en airconditioning
Indoor Air Quality (binnenluchtkwaliteit)
Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek
Optische-emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma
Internationale Commissie voor Stralingsbescherming
Immunoglobuline E
Internationale Organisatie voor Standaardisatie
Interne getranscribeerde spacer
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IUR
JRC
KVE
LCI
LCI
LEED
LK
LNE
LPI
MCR
MMK
mSv
MTBE
MVOS
NEHAP
NR
nSv
ODTS
OEHHA
ONE
OQAI
OR
OTR
PAK
PCR
PM
R
RCIB
RCS
RIVM
RPA
RW
SAMI
SBS
SVOS
TMB
TVOS
UNSCEAR

US EPA
VAZG
VEA
VOS
WCGM
WGO
WIV
XRF

Inhalation Unit Risk
Joint Research Centre
Kolonievormende eenheid
Levenscyclusinventarisatie
Lowest Concentration of Interest (hoogste concentratie zonder nadelige
gevolgen)
Leadership in Energy & Environmental Design
Longkanker
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Vlaamse Overheid)
Laboratoire d’études et de prévention des Pollutions Intérieures
Maximale cumulatieve ratio
Medische MilieuKundige
MilliSievert
Methyl-tert-butylether
Microbiële vluchtige organische stoffen
Nationaal Actieplan Leefmilieu-Gezondheid
Niet-roker
NanoSievert
Toxisch Organisch Stof Syndroom
Office of Environmental Health Hazard Assessment
Office de la Naissance et de l’Enfance
Observatoire de La Qualité de L’Air Intérieur
Odds-ratio
Omgevingstabaksrook
Polycyclische aromatische koolwaterstof
Polymerasekettingreactie
Particulate Matter (deeltjes)
Roker
Regionale Cel voor Interventie bij Binnenluchtvervuiling
Reuter Centrifugal Sampler
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Radon Prone Areas (zones met radonrisico)
Referentiewaarde
Services d'Analyse des Milieux Intérieurs de Wallonie
Sickbuildingsyndroom
Semi-vluchtige organische stoffen
Trimethylbenzeen
Alle vluchtige organische stoffen
United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation
(Wetenschappelijke Commissie van de Verenigde Naties inzake de
gevolgen van atoomstraling)
United States Environmental Protection Agency
Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid (Vlaamse Overheid)
Vlaams Energieagentschap
Vluchtige organische stoffen
Wetenschappelijk Comité voor gezondheids- en milieurisico’s
Wereldgezondheidsorganisatie
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
Röntgenfluorescentie
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YLD
YLL
ZVOS

Years Lost due to Disability (door ziekte verloren jaren)
Years of Life Lost (verloren levensjaren)
Zeer vluchtige organische stoffen
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I.

INLEIDING EN VRAAGSTELLING

Binnenlucht bevat heel wat contaminanten, meestal met een grotere diversiteit en voor bepaalde
verontreinigende stoffen ook in hogere concentraties dan buiten. Gezien het activiteitenpatroon
van de bevolking, waaruit blijkt dat mensen meestal gemiddeld 85 % van hun tijd binnen
doorbrengen, hangt de algemene blootstelling aan milieuvervuiling voor een groot deel af van de
binnenlucht (EU ENVIE-studie, 2009). Daarom vormt binnenlucht een belangrijke bepalende
milieufactor voor de gezondheid.
De potentiële gevolgen voor de gezondheid van een slechte IAQ en de context ervan zijn al
decennialang erkend (Nederlandse Gezondheidsraad, 1984), waarbij omgevingstabaksrook (OTR)
als een belangrijke verontreinigende stof van de binnenlucht en de bouwschil en zijn ventilatie als
potentiële bepalende factoren voor IAQ werden aangewezen. De huidige wereldwijde trends en
evoluties op het vlak van duurzaamheid, die leiden tot een toenemend gebruik van nieuwe,
duurzamere of gerecyclede bouwmaterialen en ook tot de constructie van meer energie-efficiënte,
luchtdichte en geïsoleerde gebouwen met gecontroleerde mechanische ventilatie, zullen in de
nabije toekomst een omvangrijke impact krijgen op de binnenluchtkwaliteit (Crump et al., 2010).
Duurzamere gebouwen lijken ook te leiden tot een groeiende verantwoordelijkheid van de
bewoners van het gebouw om te zorgen voor een gezond binnenklimaat wat het gebruik en het
onderhoud van ventilatiesystemen betreft.
De invloed van een ontoereikende IAQ op het verlies van gezonde levensverwachting, uitgedrukt
als de ziektelast (ZL) in disability adjusted life years (DALY), werd in de EU Envie-studie berekend
voor zeven gezondheidsproblemen: astma, cardiovasculaire aandoeningen, chronische
obstructieve longziekte (COPD), longkanker, sickbuildingsyndroom, respiratoire infectieziekten en
acute koolstofmonoxidevergiftiging (CO). Het jaarlijkse aandeel van ZL in België schommelde
tussen 1.000 en 12.000 per aandoening. Op EU-niveau gaat het in totaal om 2 miljoen DALY’s per
jaar voor een bevolking van 480 miljoen. Een follow-upstudie (IAIAQ, Jantunen et al., 2011)
bevestigde dat de Europese ziektelast die rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de
binnenlucht 3 % van de totale ZL uitmaakt. Het dient gezegd dat dit percentage is berekend op
basis van de beschikbare risicocijfers, die de impact kunnen onderschatten omdat er voor
verschillende stoffen in de binnenlucht geen risicocijfers beschikbaar zijn en die derhalve ook niet
zijn opgenomen in de berekeningen.
De gezondheidsvoordelen van IAQ-beleidslijnen werden gekwantificeerd voor een selectie van
12 beleidsvormen. De cijfers voor België schommelden tussen 700 en 17.000 DALY’s per jaar per
beleid. De belangrijkste contaminanten binnenshuis met betrekking tot ZL waren: fijn stof (PM),
vocht, biologische aërosols, radon, CO en vluchtige organische stoffen (VOS).
In deze context is het nodig om richtlijnen en aanbevelingen te formuleren voor de verkleining van
de impact van het binnenmilieu op de gezondheid en daarbij te focussen op contaminanten die
sterk bijdragen tot de ZL. Deze review van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) geeft een kritische
beoordeling van de huidige kennis over de IAQ (blootstelling aan chemische verontreinigende
stoffen, microbiële contaminanten en radon) in Belgische privéwoningen en openbare gebouwen,
met de bedoeling onderzoekshiaten, aanbevelingen en behoeften op nationaal niveau te
identificeren.
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II.

METHODOLOGIE VAN HET ADVIES

Nadat het bestuur en de voorzitter van de werkgroep de aanvraag geanalyseerd hadden,
identificeerden ze de nodige expertisedomeinen. Vervolgens werd er een ad-hocwerkgroep
opgericht die bestond uit deskundigen op het vlak van chemische verontreinigende stoffen, radon
en microbiële verontreinigende stoffen. De deskundigen in die werkgroep leverden een algemene
ad-hocverklaring over hun interesses af en het deontologische comité beoordeelde het potentiële
risico op belangenconflicten.
Dit advies is gebaseerd op een review van bestaande wetenschappelijke literatuur en grijze
literatuur die verscheen tussen 2005 en 2015, ondersteund door de expertise van de nationale
deskundigen.
De review is onderverdeeld in drie grote hoofdstukken: Prioritaire chemische verontreinigende
stoffen binnenshuis (DEEL A), Microbiële verontreinigende stoffen binnenshuis (DEEL B) en
Radon in de binnenlucht (DEEL C). Onderdelen van elk hoofdstuk geven een kritische beoordeling
van de huidige nationale stand van zaken (in termen van concentraties en blootstelling
binnenshuis), geïdentificeerde bronnen van binnenhuisvervuiling, bepaalde gevolgen voor de
gezondheid en risicobeoordelingen, bestaande wetgeving en gekwantificeerde voordelen voor de
gezondheid die voortvloeien uit beleidsnormen, preventie of sanering, gevolgd door de formulering
van conclusies, aanbevelingen en onderzoeksbehoeften.
De binnenmilieus die aan bod komen in deze review zijn privéwoningen en openbare gebouwen,
bv. scholen, kinderdagverblijven en kantoren, met uitsluiting van de interieurs van
transportvoertuigen en professionele (beroepsmatige) blootstelling binnenshuis. De contaminanten
die worden besproken, zijn chemische agentia in de binnenlucht, microbiële verontreinigende
stoffen en radon, met uitsluiting van fysische parameters van binnenmilieus (bv. temperatuur,
vochtigheid, elektromagnetische velden). De besproken chemische bronnen binnenshuis zijn
productemissies (van bouwmaterialen, meubilair, huishoud- en verbruiksproducten). Door de mens
gecontroleerde activiteiten, zoals passief roken, impact van HVAC-installaties en
luchtzuiveringstoestellen werden uitgesloten van deze review. Passief roken is niet opgenomen in
deze review wegens de uitgebreide literatuur over de impact van roken binnenshuis op de IAQ en
de gezondheid van de bewoners.
Nadat de werkgroep en de permanente werkgroep 'Chemische agentia' het advies hadden
goedgekeurd, werd het ten slotte gevalideerd door de Raad.
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III.

UITWERKING EN ARGUMENTATIE

1. Prioritaire chemische verontreinigende stoffen binnenshuis in België
1.1 Inleiding
Binnenlucht bevat heel wat contaminanten, meestal met een grotere diversiteit en voor vele
verontreinigende stoffen ook in hogere concentraties dan buiten. Gezien het activiteitenpatroon
van de bevolking (ENVIE-studie, 2009), waaruit blijkt dat mensen meestal gemiddeld 85 % van hun
tijd binnen doorbrengen, hangt de algemene blootstelling aan luchtvervuiling voor een groot deel
af van de binnenlucht. Daarom vormt binnenlucht een belangrijke bepalende milieufactor voor de
individuele gezondheid. De binnenluchtkwaliteit (IAQ) wordt voornamelijk bepaald door de
omgevingslucht, de bouwschil (luchtdichtheid, ventilatie en ventilatiesysteem in het gebouw) en
bronnen binnenshuis (zoals verwarming, bouwmaterialen, gebruiksgoederen enz.). De
concentratie binnenshuis van een verontreinigende stof hangt niet enkel af van het emissiegehalte
ervan binnenshuis, maar ook van de mate waarin het van buiten naar binnen wordt gebracht en de
mate waarin het wordt opgenomen door de oppervlakken binnenshuis, verteerd door chemische
producten binnenshuis en verwijderd via ventilatie of filtering (Weshler, 2009). Wereldwijde trends
op het vlak van duurzaamheid, die leiden tot meer energie-efficiënte, meer luchtdichte en beter
geïsoleerde woningen met een gecontroleerd mechanisch ventilatiesysteem, kunnen bijgevolg in
de toekomst een omvangrijk extra effect op het binnenmilieu krijgen (Crump et al., 2010). In deze
context is het nodig om richtlijnen en aanbevelingen te formuleren voor de verkleining van de
impact op de gezondheid als gevolg van het binnenmilieu.
Het aandeel van een ontoereikende IAQ op het verlies van gezonde levensverwachting, de
zogenaamde ziektelast (ZL), uitgedrukt in disability adjusted life years (DALY), werd in de EU
ENVIE-studie (2009) berekend voor zeven gezondheidsproblemen: astma, cardiovasculaire
aandoeningen,
COPD
(chronische
obstructieve
longziekte),
longkanker,
SBS
(sickbuildingsyndroom), respiratoire infectieziekten en acute CO-vergiftiging. Op EU-niveau gaat
het in totaal om 2 miljoen DALY’s per jaar voor een bevolking van 480 miljoen. Jantunen et al.
(2011) stelde in de follow-upstudie (IAIAQ, 2010) dat in Europa de omgevingslucht de oorzaak is
van twee derde van de totale ziektelast (ZL) als gevolg van blootstelling aan het binnenmilieu. Het
resterende deel van de ZL als gevolg van blootstelling aan het binnenmilieu is te wijten aan
verwarmings- en verbrandingstoestellen (koken en verwarmen met vaste brandstoffen),
watersystemen en waterlekken. Condensatie en de bodem als bron van radon vormen andere
belangrijke bronnen voor de IAQ-gerelateerde ZL. De voornaamste contaminanten binnenshuis
met betrekking tot ZL waren: fijn stof (PM), vocht, biologische aërosols, radon, CO en in minder
mate VOS.
In Europa hebben de Oost-Europese landen de hoogste totale ZL door IAQ als gevolg van bronnen
binnenshuis (tot 8.400 DALY/jaar × miljoen inwoners) en de Noord-Europese landen de laagste
(690-980 DALY/jaar × miljoen inwoners). België bevindt zich in het op een na best presterende
kwartiel in Europa (980-1.230 DALY/jaar × miljoen inwoners) (Jantunen et al., 2011).
Hoewel de ZL in Oost-Europese landen en Balkanstaten naar verluidt beduidend hoger (vierde
kwartiel, 1.760–8.400 DALY/jaar × miljoen inwoners) ligt dan in België, kan een verbetering van de
IAQ in Belgische binnenmilieus de totale ZL voor de Belgische bevolking nog doen dalen.
Op nationaal niveau kunnen er pas na een grondige analyse van de kennis over de huidige
Belgische toestand van het binnenklimaat gerichte beleidsaanbevelingen, bestrijdingsmaatregelen
en richtlijnen worden geformuleerd om het milieu te verbeteren in verschillende binnenmilieus.
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Een aantal buurlanden, onder andere Frankrijk en Duitsland, hebben stappen ondernomen om het
onderzoek naar IAQ te centraliseren en te beoordelen op nationale schaal. Billionnet et al. (2011)
meldde niveaus binnenshuis van 20 VOS in 490 huizen in Frankrijk in verband met de resultaten
van gestandaardiseerde vragenlijsten over de prevalentie van astma en rinitis van 1.012 inwoners.
De Duitse GerES (German Environmental Survey) bevat representatieve bevolkingsstudies uit het
hele land die sinds halverwege de jaren tachtig verschillende keren werden uitgevoerd. Er wordt
gefocust op blootstelling, biomonitoring en beoordeling via vragenlijsten in huislijke omgevingen.
Doorheen de jaren werden de resultaten van deze uitgebreide Duitse studie weergegeven in meer
dan 14 wetenschappelijke papers (http://www.umweltbundesamt.de). Er waren ook andere
initiatieven in geselecteerde Europese landen, zoals de EXPOLIS-studie over individuele
blootstelling en niveaus van verontreinigende stoffen in de lucht in een micro-omgeving bij
volwassen stadsbewoners uit zes Europese steden gedurende een jaar (1998) (bv. Kousa et al.,
2002; Saarela et al., 2003; Lai et al., 2007) en de AIRMEX-studie (European Indoor Air Monitoring
and Exposure assessment) over blootstelling aan VOS binnen, buiten en op individueel niveau
tussen 2003 en 2008 in openbare gebouwen, scholen, kleuterscholen en privéwoningen in
11 Europese steden (Geiss et al., 2011).
De open literatuur biedt een groot aanbod aan wetenschappelijke, openbare en officiële literatuur
over chemische contaminanten in binnenmilieus. Een search in de literatuurdatabase Scopus met
het sleutelwoord ‘indoor air quality’ (binnenluchtkwaliteit) leverde in totaal 2.547 Europese
publicaties op die tussen 2005 en 2013 verschenen in de EU (search uitgevoerd op 16/05/2013).
Volgens die search komen de meeste van die Europese publicaties uit het Verenigd Koninkrijk,
Duitsland en Frankrijk. België staat op de 13e plaats in de lijst van de 18 vermelde Europese landen
en levert daarmee slechts 3,8 % van de EU-publicaties over IAQ. Landen met minder dan
20 referenties worden niet vermeld.

Figuur 1. Relatieve bijdragen aan het totale aantal publicaties over IAQ in Europa van 2005 tot
2013 (‘Scopus’-search 16/05/2013
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Hoewel er de afgelopen tien jaar verschillende Belgische IAQ-evaluatiestudies en -projecten zijn
geweest op nationaal, regionaal en provinciaal niveau, is er maar voor een handvol projecten een
wetenschappelijke publicatie beschikbaar (Bladt et al., 2010; Stranger et al., 2009; Stranger et al.,
2008; Stranger et al., 2007). Tot op heden is er nog geen initiatief genomen om de verschillende
studieresultaten van de beoordeling in Belgische scholen, kinderdagverblijven, woningen, kantoren
en andere binnenmilieus te bundelen en kritisch te analyseren in een uitgebreide review over IAQ
in België.
Deze review biedt een inventaris en een overzicht van de verschillende evaluatiestudies over IAQ
die sinds 2005 werden uitgevoerd in België en geeft een gezondheidsrisicobeoordeling op basis
van de beoordeelde IAQ-niveaus. Omdat de bestudeerde binnenmilieus en luchtvervuilende
stoffen zeer uiteenlopend zijn, kunnen de gevolgen van IAQ voor de gezondheid in België accurater
worden beoordeeld. Door de beschikbare kennis over IAQ te toetsen aan de huidige stand van
zaken in verband met productemissies kunnen de toekomstige behoeften inzake IAQ in kaart
worden gebracht. Dat zal onderzoekshiaten en -behoeften aan het licht brengen en helpen om
conclusies en aanbevelingen te formuleren voor de verkleining van de impact van het binnenmilieu
op de gezondheid.
1.2 Overzicht van de Belgische initiatieven voor controle van de binnenlucht
1.2.1 Evaluatiestudies over IAQ in België
De gegevens in deze review komen uitsluitend uit studies die werden uitgevoerd tussen 2005 en
2015. De besproken binnenmilieus zijn privéwoningen en openbare gebouwen. Om ervoor te
zorgen dat de bestudeerde IAQ-gegevens representatief zijn voor het grootste deel van de
bevolking voor wat het aandeel in de totale blootstelling betreft, zijn openbare gebouwen waarin
mensen meestal minder dan 5 % van hun tijd doorbrengen (Glorieux et al., 2002; Torfs et al., 2008)
echter uitgesloten van deze analyse.
Deze review focust op prioritaire stoffen die geselecteerd zijn op basis van hun prevalentie in de
WGO-richtlijnen voor binnenluchtkwaliteit (WGO, 2010), de Vlaamse IAQ-richtlijn en
interventiewaarden op regionaal niveau (Vlaams Binnenmilieubesluit, Vlaams decreet van 11 juni
2004), het INDEX-project (JRC, 2005) en de in het Belgische NEHAP (Nationaal Actieplan
Leefmilieu-Gezondheid) vermelde prioritaire stoffen (Belgische implementering van het Europees
Actieplan Milieu en Gezondheid). Een overzicht van de beoogde prioritaire chemische
verontreinigende stoffen in deze studie, met hun eventuele gezondheidseffect, staat in Tabel 1.
Aan de chemische stoffen in de tabel onder de stippellijn hebben de WGO, de Vlaamse IAQrichtlijnen of het EU Index-project geen richtwaarde toegekend, maar ze waren wel prioritair in de
NEHAP-workshop.
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Tabel 1. Overzicht van de prioritaire stoffen in deze review
Stof

WGO

x

Vlaamse
IAQrichtlijnen
X

EU
Indexproject
X(G1)**

Benzeen
Koolstofmonoxide

x

X

X(G1)

Formaldehyde

x

X

X(G1)

Naftaleen

x

Stikstofdioxide
Benzo(a)pyreen

x
x

Radon
Trichloorethyleen

x
x

Tetrachloorethyleen
Acetaldehyde
Alle aldehyden**
Asbest
Koolstofdioxide
Ozon
Tolueen
VOS (totaal)**
PM 2,5
(atmosferische
deeltjes)
PM 10
(atmosferische
deeltjes)
Xylenen

x

X

Groep 1
-

X

Groep 1
Groep 2B

X(G1)

-

X(G2)

X(G2)

X

Groep 1
Groep 2A

X

Groep 2A
Groep 2B

X

Groep 1
Groep 3
-

X(G2)

Styreen
Alfa-pineen
Limoneen

X(G2)
X(G3)
X(G3)

Ammoniak
1,2,4trimethylbenzeen
Triclosan
Methyleen-diisocyanaat
Glycolethers
Permethrin
Vinylchloride

X(G3)

Kritieke
gezondheidseffecten*

$

X

X

Broomhoudende
vlamvertragers

IARCclassificatie

X(G1)

x

x
x
X
X
X
X
X
X
X

NEHAPworkshop

Leukemie, genotoxiciteit,
hematologische gevolgen
Neurologische en
gedragsmatige gevolgen,
ischemische
hartziekte/overlijden
Sensorische irritatie,
respiratoire symptomen
Aantasting van de
luchtwegen
Respiratoire symptomen
Longkanker, respiratoire
gevolgen
Longkanker
Carcinogeniciteit (lever,
nieren, galwegen en nonHodgkinlymfoom)
Gevolgen voor de nieren
Respiratoire symptomen
Kanker
Respiratoire symptomen
Neurologische gevolgen
Cardiovasculaire en
respiratoire gevolgen

-

Cardiovasculaire en
respiratoire gevolgen

Groep 3

Sensorische irritatie,
neurologische gevolgen
Neurologische gevolgen
Sensorische irritatie
Sensorische irritatie,
neurologische gevolgen
Respiratoire gevolgen
Neurologische gevolgen,
vertraagde stollingstijd
Endocriene gevolgen
Hyperplasie van het
reukepitheel

Groep 2B
x
x

Groep 3

x

-

x
x

-

x
x
x

Groep 3
Groep 1

x

-

Neurologische gevolgen
Kanker, gevolgen voor de
lever
Neurologische en
gedragsmatige gevolgen

*gezondheidsgevolgen vermeld in de INDEX-studie (JRC, 2005), WGO IAQ-richtlijnen (2010)
** G1: hoogprioritaire stoffen; G2: secundair prioritaire stoffen en G3: chemische stoffen die verder onderzoek naar menselijke
blootstelling of dosis-respons vereisen
$
IARC-classificatie: Groep 1: Kankerverwekkend voor de mens; Groep 2A: Waarschijnlijk kankerverwekkend voor de mens; Groep
2B: Mogelijk kankerverwekkend voor de mens; Groep 3: Niet classificeerbaar op het vlak van de carcinogeniciteit voor de mens
(http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php)
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De opgesomde initiatieven om richtwaarden en prioritaire stoffen op te stellen, hebben geleid tot
verschillende nationale en Europese initiatieven in verband met het binnenmilieu,
bronkarakterisering, blootstellings- en risicobeoordeling, beoordeling van de gezondheidsimpact
en incidentele nationale of regionale wetsinitiatieven. In het tijdskader van het EHAP (Europees
Actieplan Milieu en Gezondheid) – NEHAP werden in België verschillende campagnes voor IAQmonitoring opgestart, alsook studies (bv. FLIES (Flanders Indoor Exposure Survey), BIBA
(Binnenlucht in Basisscholen), Schone Lucht Lage Energie, screening van woningen, groene
ambulances), beleidsinventarisatiestudies, projecten voor bronkarakterisering (bv. Hemicpd) en
gerelateerde risicobeoordelingen, wat heeft geleid tot voorstellen voor maatregelen om de bronnen
aan te pakken en de impact op de gezondheid te verkleinen. De voornaamste bronnen die tot op
heden zijn aangepakt in België zijn gebruiks- en bouwproducten voor binnenshuis, bv.
luchtverfrissers, vloerbedekking en bouwmaterialen, veeleer dan mechanische ventilatiesystemen,
luchtzuiveringstoestellen of activiteitencontrole (behalve omgevingstabaksrook (OTR)). Er kwamen
wetten met een grote impact op het binnenmilieu via EPBD-regulering en via regionale IAQrichtlijnen en interventiewaarden.
De ervaring en expertise die werd opgebouwd dankzij deze uiteenlopende studies en projecten in
België uitte zich in een aanzienlijke bijdrage aan en een leidersrol in verschillende nog lopende
EU-projecten (bv. Officair, EPHECT, Sinphonie, Intarese enz.) en verschafte ook gegevens voor
WCGM (Wetenschappelijk Comité voor gezondheids- en milieurisico’s) en IndoorMonit.
Op het vlak van Belgische binnenluchtkwaliteitscontrole onderscheiden we twee verschillende
types IAQ-beoordeling: (1) IAQ-studies in gezondheidsklachtenvrije binnenmilieus, uitgevoerd
in gebouwen waarvoor de bewoners geen gezondheidsklachten vermelden, om representatieve
niveaus van verontreinigende stoffen in kenmerkende microbinnenomgevingen te bepalen (om
baselinewaarden voor binnenluchtkwaliteit te bepalen) en het potentiële gezondheidsrisico ervan
te beoordelen, en (2) IAQ-studies in gebouwen waarvoor de bewoners gezondheidsklachten
vermelden, uitgevoerd om een oorzaak of een bron van de contaminatie binnenshuis en de
gezondheidsklachten te identificeren. De twee verschillende types IAQ-beoordeling worden
besproken in de volgende paragrafen.
1.2.2 Beoordeling van de luchtkwaliteit in gezondheidsklachtenvrije binnenmilieus
1.2.2.1 Beschrijving van de Belgische studies
Dit eerste type IAQ-beoordelingen omvat grootschaligere gerichte studies. In België wordt dit
onderzoek georganiseerd op regionaal niveau of bestaat het uit nationale bijdragen aan
grootschaligere EU-onderzoeksprojecten. De hoofddoelstellingen zijn vaak voorkomende bronnen
binnenshuis in de studiepopulatie identificeren en baselinewaarden voor chemische
verontreinigende stoffen van de binnenlucht in specifieke binnenmilieus bepalen. Dit soort studies
wordt ook georganiseerd om IAQ te toetsen aan regionale (Vlaams Binnenmilieudecreet, 11 juni
2004) of andere relevante IAQ-richtlijnen (bv. IAQ-richtlijnen van de WGO) en ook om het
blootstellings- en gezondheidsrisico als gevolg van een specifiek binnenmilieu te meten. Het opzet
van de studie (zoeken en selecteren van binnenruimten, verontreinigende stoffen,
staalnamemethodes, staalnameduur en strategieën) hangt af van de specifieke focus van het
project en kan daarom anders zijn voor de verschillende studies.
De FLIES-studie werd in 2006 en 2007 georganiseerd om de concentratie binnen en de
gerelateerde concentratie buiten van 14 luchtvervuilende stoffen en het daarmee samenhangende
gezondheidsrisico in verschillende milieus te onderzoeken. Woningen, leeromgevingen (scholen,
kinderdagverblijven), transportmiddelen (openbaar en privévervoer) en ontspanningsruimtes
(sportzaal, zwembad en bibliotheek) werden opgenomen in de studie; de staalname gebeurde in
190 staalnamepunten op 73 plaatsen.
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Er werden gedurende een week passieve luchtmonsternemers geplaatst om de luchtconcentraties
van aldehyden (Umex 100 passieve monsternemer, SKC), VOS (Radiello passieve monsternemer,
Supelco) en NO2 (IVL passieve monsternemer, Zweden) te meten. Ook de CO2, temperatuur en
relatieve vochtigheid binnenshuis werden gemeten.
Het BiBa-project liep tijdens het stookseizoen van 2008-2009 in 90 klaslokalen van 30 lagere
scholen; er werden 14 luchtvervuilende stoffen gemeten gedurende vijf opeenvolgende
schooldagen op 150 staalnamepunten binnen en buiten. Het doel was concentratieniveaus
binnenshuis te beoordelen in een reeks klaslokalen, homogeen verspreid over Vlaanderen en
representatief voor het huidige schoolgebouwpatrimonium in Vlaanderen. De impact op de IAQ van
de omgevingslucht, het schoolmeubilair en het al dan niet ventileren van de ruimte werd
onderzocht, alsook het verband met de respiratoire gezondheid van de leerlingen. Passieve
luchtmonsternemers werden gedurende vijf opeenvolgende schooldagen zowel binnen als buiten
geplaatst om de luchtconcentraties van aldehyden (Umex 100 passieve monsternemer, SKC) en
VOS (Radiello passieve monsternemer, Supelco) te beoordelen. De concentratie fijn stof werd
zowel optisch (Grimm 1.108 monitor) als gravimetrisch (Harvard type MS&T zonemonsternemers,
Air Diagnostics) bestudeerd tijdens de schooluren (nl. van 08.00 uur tot 16.00 uur). De CO 2,
temperatuur en relatieve vochtigheid binnenshuis werden doorlopend gemeten gedurende de
staalnameperiode van elke school.
Bij de controle van klachtenvrije woningen werd een reeks van 20 chemische contaminanten
gemeten in 450 privéwoningen die geografisch de regio Vlaanderen dekken, in zowel stedelijke als
landelijke zones, inclusief een selectie privéwoningen die representatief is voor het huidige
gebouwenbestand. Het veldwerk gebeurde van 2008 tot 2012, in elk seizoen. De doelstelling van
deze studie was de IAQ-waarden in representatieve klachtenvrije huizen te meten, de bronnen en
oorzaken van verhoogde concentraties binnenshuis te identificeren en het binnenmilieu van
klachtenvrije huizen te toetsen aan het Vlaams Binnenmilieudecreet. Er werden gedurende zeven
dagen binnen passieve monsternemers geplaatst om de luchtconcentraties van aldehyden (Umex
100, SKC), VOS (Radiello) en NO2 (IVL, Zweden) te meten. Ook de CO2, temperatuur en relatieve
vochtigheid binnenshuis werden gemeten.
Schone Lucht Lage Energie was gericht op woningen en scholen in mechanisch geventileerde
energiezuinige en passieve gebouwen. In 25 huizen en 26 klaslokalen werden zowel binnen als
buiten stalen genomen met passieve monsternemers voor de meting van aldehyden (Umex SKC)
en VOS (Radiello). PM werd zowel gravimetrisch (PM2,5, Harvard type MS&T zonemonsternemers;
in klaslokalen van 08.00 uur tot 16.00 uur; in huizen gedurende drie opeenvolgende dagen van 24
uur) als optisch (Grimm 1.108) onderzocht. Naast de meting van de CO2, temperatuur en relatieve
vochtigheid werden ook de luchtdichtheid en de ventilatiegraad van het gebouw bepaald.
Bovendien werden de luchtstalen en het neergeslagen stof gecontroleerd op de aanwezigheid van
bacteriën en schimmels.
De Groene Ambulance RCIB (Regionale Cel voor Interventie bij Binnenluchtvervuiling in het
Brussels Gewest) breidde in 2006 zijn activiteiten uit met een nieuw project. Een derde van het
totale aantal RCIB-onderzoeken betreft de leeftijdsgroep van 0 tot 6 jaar en crèches; dus plaatsen
waar kleine kinderen een groot deel van hun tijd doorbrengen. Daarom werden de routinetaken
van de RCIB uitgebreid met het onderzoek naar de kwaliteit van het binnenklimaat in crèches. Er
werden 28 crèches, die op vrijwillige basis deelnamen, geanalyseerd. Het personeel van de crèche
vulde een vragenlijst in voordat de metingen plaatsvonden in de verschillende kamers
(speelkamers, badkamers, slaapkamers en keuken).
De volgende verontreinigende stoffen werden gekwantificeerd: VOS (benzeen, tolueen, xylenen,
chloorhoudende oplosmiddelen, terpenen enz.), formaldehyde en pesticiden. Ook de temperatuur,
relatieve vochtigheid, deeltjes (PM1-2,5-10), CO2 en stikstofoxiden werden gemeten.
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De studie ‘Crèches’ van het NEHAP was bedoeld om problemen in het binnenmilieu van crèches
vast te stellen en zo de potentiële negatieve impact op de gezondheid van kinderen te verkleinen,
het bewustzijn en de preventie in crèches in verband met het binnenmilieu te vergroten, de
deelnemende crèches te helpen om de kwaliteit van het binnenmilieu aan te passen en te
verbeteren en efficiënte oplossingen voor te stellen voor de vastgestelde problemen. Het project,
dat werd medegefinancierd door de Belgische ministers van Leefmilieu en van Volksgezondheid
als onderdeel van het implementeringsproces van het CEHAP (Actieplan milieu en gezondheid
voor kinderen) (www.nehap.be), ontwikkelde een instrument voor zelfevaluatie om het
binnenmilieu van crèches te beoordelen. Het was gebaseerd op factoren die het personeel kon
waarnemen. In deze fase was het de bedoeling om op nationaal niveau ongeveer 600 crèches te
beoordelen. Er werden lokale trainingssessies georganiseerd, verklarende richtlijnen uitgewerkt en
gedurende het hele proces was er een helpdesk beschikbaar.
Er volgde ook een aanvullende analytische fase voor de beoordeling van factoren die het personeel
niet kon waarnemen. Dit onderzoek gebeurde in een beperkt aantal (25) crèches. De temperatuur
en de relatieve vochtigheid werden gemeten met een CTN-instrument, en de CO en CO2
respectievelijk met een elektrochemisch instrument en een PID-instrument (allemaal TESTO 400).
De analyse van VOS gebeurde met gaschromatografie – massaspectrometrie (GC-MS) volgens
de NBN EN ISO 16017-1-norm na 4 uur stalen nemen (300 ml/min.) met een Gilair 5
programmeerbare persoonlijke staalnamepomp (Gillian) met een capaciteit van 20 ml tot 6 l/min.
op carbotrap-patronen. De analyse van formaldehyde en acetaldehyde gebeurde met
hogeprestatievloeistofchromatografie (HPLC) (ISO 16000-3) na 48 uur passieve sampling op een
DNPH-patroon (2,4-dinitrofenylhydrazine). Lood in verf werd getest met een draagbare
röntgenfluorescentiespectrometer (XRF) (NITON XLP/300) en de eventuele aanwezigheid van
lood werd bevestigd met atomische absorptie, volgens de NF FD T90-119-norm. Lood in water
werd geanalyseerd met optische-emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma (ICP-OES)
(ISO 11885-norm), met een Perkin-Elmer. De staalname van PM2,5 en PM10 gebeurde met een
gravimetrische methode (Harvard-impactor) en de anorganische samenstelling van de stalen werd
bepaald met een EDXRF Epsilon-5-systeem. Met een alfateller (RADIM 3A) kon het radonniveau
worden meten. Staalname van schimmels in de lucht gebeurde met behulp van een RCS + Biotest
en op oppervlakken met behulp van de RCS-methode (Reuter Centrifugal Sampler) en RODACplaten. Legionella, waarvoor het laboratorium ISO 17025-gecertificeerd is, werd vastgesteld aan
de hand van een PCR-onderzoeksmethode (polymerasekettingreactie) en bij een positief resultaat
werd een kweek uitgevoerd (NF T90-431-norm). Voor de test op huisstofmijten werd een Acarextest gebruikt. De analytische fase maakte het mogelijk om bepaalde elementen die naar voren
kwamen in de vragenlijst te bevestigen of bracht nieuwe elementen naar voren. Om de impact van
het project op lange termijn te vergroten, kregen alle deelnemende crèches gerichte
aanbevelingen, werden de resultaten voorgesteld tijdens trainingssessies en kregen ze een toolkit
aangeboden voor toekomstige workshops.
De PAK-studie (polycyclische aromatische koolwaterstof) diende om de blootstelling binnenshuis
te beoordelen en de bruikbaarheid van menselijke biomarkers voor PAK's in Vlaanderen aan te
tonen. Het doel van de studie was meer bepaald: (i) een schatting maken van de PAK-bronnen
binnenshuis, (ii) biomarkers gebruiken om de PAK-blootstelling en de gevolgen ervan te ramen,
(iii) interessante indicatoren/stoffen voorstellen voor de follow-up van het beleid inzake
binnenluchtkwaliteit.
Er werden binnenshuis metingen van PAK in suspensie en in neergeslagen stof uitgevoerd in
25 privéwoningen in Antwerpen en Limburg tijdens de winter en de zomer van 2010. Zowel in
suspensie als in neergeslagen stof werden 16 PAK-stoffen gevonden: naftaleen, acenaftyleen,
acenafteen, fluoreen, fenantreen, antraceen, fluoranteen, pyreen, benzo(a)antraceen, chryseen,
benzo(b)fluoranteen,
benzo(k)fluoranteen,
benzo(a)pyreen,
indeno(1,2,3-cd)pyreen,
dibenzo(a,h)antraceen, benzo(g,h,i)peryleen.
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De SAMI-LUX-studie (Services d’Analyse des Milieux Intérieurs de Wallonie-Luxemburg) vond
plaats in 72 lagere scholen in de provincie Luxemburg om het binnenklimaat in scholen te
beoordelen, aanbevelingen te doen en de schoolgemeenschap te sensibiliseren. VOS en TVOS
werden gedurende 60 minuten actief gemonitord (carbotrap) en voor formaldehyde gebeurde er
gedurende 240 minuten een actieve sampling. De temperatuur, relatieve vochtigheid en CO2
werden bepaald met zespuntsmetingen gedurende de eerste helft van een schooldag.
Tabel 2 biedt een overzicht van alle IAQ-studiecampagnes die sinds 2005 in België werden
uitgevoerd in gezondheidsklachtenvrije gebouwen. In de tabel is te zien dat het meestal om
privéwoningen gaat. Kennis over IAQ in openbare gebouwen is toegespitst op studies in scholen
en crèches. Slechts een klein deel van de luchtstalen werd verzameld in ontspanningsruimtes of
transportmiddelen. In totaal werden er 573 gezondheidsklachtenvrije privéwoningen, 117 scholen
en 98 crèches doorgelicht in studies over IAQ in België. Bovendien blijkt dat IAQ-studies meestal
gericht zijn op de karakterisering van verschillende componenten. In elke besproken studie zijn
minstens 12 chemische parameters voor het binnenmilieu opgenomen. We wijzen erop dat Tabel
2 enkel studies met open toegang tot gegevens vermeldt.
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Tabel 2. IAQ-studies in gezondheidsklachtenvrije binnenmilieus in België sinds 2005

Studie

Doelstelling

LNE
FLIES
(20062007)

IAQ-niveaus
onderzoeken;
IAQ-richtlijnen
beoordelen

LNE –
VAZG
BiBa
(20082009)

IAQ-niveaus
op school
onderzoeken;
bronnen
identificeren;
IAQ-richtlijnen
beoordelen

VAZG
Controle
van
klachtenvrije
privéwoninge
n (20082012)
LNE –
VEA
Schone
Lucht
Lage
Energie
(20112012)

RCIB
crèches

Studie
‘Crèches’
van het
NEHAP
(20072009)

IAQ-niveaus
in woningen
onderzoeken;
bronnen
identificeren;
IAQ-richtlijnen
beoordelen
IAQ-niveaus
in woningen
onderzoeken;
bronnen
identificeren;
IAQ-richtlijnen
beoordelen
IAQ-niveaus
in kinderdagverblijven
onderzoeken;
bronnen
identificeren
Een
instrument
voor zelfbeoordeling
ontwikkelen;
IAQ-niveaus
bevestigen en
onderzoeken;
passende
aanbevelingen
doen en een
trainingtoolbox
ontwikkelen

Aantal
chemische
contaminanten

Locaties

Aantal ruimten

Coördinator

14 – binnen en
buiten

Woningen,
leeromgevingen,
transportmiddelen
en
ontspanningsruimtes

190 staalnamepunten
op 73 locaties

Departement
Leefmilieu, Natuur
en Energie,
Vlaamse Overheid

150 staalnamepunten,
90 klaslokalen,
30 scholen

Departement
Leefmilieu, Natuur
en Energie en
Departement
Volksgezondheid
Vlaamse Overheid

14 – binnen en
buiten

20 – binnen

Klaslokalen in
lagere scholen

Woningen

450 privéwoningen

Departement
Volksgezondheid
Vlaamse overheid

23 – binnen en
buiten

Energiezuinige
woningen en
klaslokalen

104 staalnamepunten,
27 klaslokalen en
25 woningen

Departement
Leefmilieu, Natuur
en Energie en
Vlaams
Energieagentschap,
Vlaamse Overheid

37 – binnen en
buiten

Speelkamers,
badkamers,
slaapkamers,
keuken

28 crèches

Leefmilieu Brussel
(BIM)

Kinderdagverblijven

494 crèches aan de
hand van vragenlijst +
25 crèches getest,
3 kamers/crèche

Hainaut Vigilance
Sanitaire – Hygiène
Publique en
Hainaut

Vragenlijst +
15 parameters
binnen, deel
buiten

Crèches
in de
provincie
Henegouwen
(20042005)

IAQ-niveaus
onderzoeken
en passende
aanbevelingen
doen

12 parameters

Kinderdagverblijven

45 crèches

Hainaut Vigilance
Sanitaire – Hygiène
Publique en
Hainaut

LNE –
PAK-

Beoordeling
van
blootstelling

16 parameters,
in gasfase,
deeltjes en

Woningen

25 privéwoningen

Departement
Leefmilieu, Natuur
en Energie
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studie
(2010)

SAMILUX
(2010)

binnenshuis
en gebruik
van
menselijke
biomarkers
voor PAK's in
Vlaanderen
IAQ-niveaus
in lagere
scholen
onderzoeken

neergeslagen
stof, binnen en
buiten

18 parameters,
binnen

Vlaamse overheid

Klaslokalen in
lagere scholen

72 scholen

SAMI-LUX

1.2.2.2 Resultaten IAQ-monitoring in klachtenvrije milieus
De reeks chemische stoffen die worden onderzocht in een studie over IAQ hangt af van het
specifieke doel van die studie, bv. studies die de impact van milieufactoren buitenshuis (bv.
verkeer) op het binnenmilieu willen beoordelen, bevatten meestal NO2, BTEX en PMx; studies die
focussen op de beoordeling van de impact van ventilatie, bouwmaterialen, meubilair of decoratie
op de IAQ richten zich op aldehyden en VOS binnenshuis. Tabel 4 biedt Erreur ! Source du renvoi
introuvable.een overzicht van de verschillende reeksen chemische stoffen die werden
gekwantificeerd in de respectievelijke Belgische studies over IAQ sinds 2005.
Volgens dit overzicht werden negen van de dertig prioritaire stoffen (vermeld in Tabel 1) in geen
enkele Belgische IAQ-studie gekwantificeerd. Het gaat om CO, ozon, ammoniak, triclosan,
methyleen-di-isocyanaat, glycolethers,
permethrin, vinylchloride
en broomhoudende
vlamvertragers. CO bleek echter in verschillende studies te zijn opgenomen in het meetplan, maar
werd enkel gemonitord als er een vermoeden bestond. Ozon was niet opgenomen in het meetplan
van de studies in deze review, maar werd gemonitord in het binnenmilieu van woningen en scholen
vóór 2005 (Stranger et al., 2009; Stranger et al., 2008). Wegens de onstabiliteit van deze stof in
binnenmilieus is de concentratie binnen meestal laag. We kunnen besluiten dat er voor de stoffen
ammoniak, triclosan, methyleen-di-isocyanaat, glycolethers, permethrin, vinylchloride en
broomhoudende vlamvertragers op nationaal niveau behoefte is aan baselinereferentiewaarden
voor de binnenlucht. We wijzen erop dat verschillende van die stoffen opkomende verontreinigende
stoffen zijn waarvan de concentratie binnenshuis, de toxicologische impact en de gerelateerde
blootstellingen momenteel nog worden onderzocht en beoordeeld (bv. de INFLAME-studie, waarin
de blootstelling, de blootstellingsroutes en de toxicologische aspecten van vlamvertragers worden
bestudeerd – http://www.birmingham.ac.uk/research/activity/inflame/index.aspx).
Slechts 11 van de 30 prioritaire stoffen die zijn vermeld in Tabel 1 werden gekwantificeerd in een
groot deel van de 788 Belgische gezondheidsklachtenvrije binnenmilieus (privéwoningen, scholen
en crèches). Met het oog op het aantal en de willekeurige selectieprocedures voor de ruimten waar
stalen werden genomen, kunnen we uitgaan van een representatieve substaalname van het
Belgische gebouwenaanbod. Enkel benzeen, tolueen, formaldehyde, acetaldehyde,
tetrachlooretheen (op twee na) en TVOS werden gekwantificeerd in alle vermelde Belgische
studies (op een na). Een overzicht van de aangetroffen concentratie in de binnenlucht voor deze
stoffen staat in Tabel 3Erreur ! Référence non valide pour un signet.. De concentraties liepen
sterk uiteen voor bepaalde stoffen, zoals benzeen, tolueen, acetaldehyde en TVOS waarvoor de
mediane waarden in de verschillende datasets varieerden van respectievelijk 0,7 tot 5,0 µg/m³, van
1,7 tot 20 µg/m³, van 5 tot 22 µg/m³ en van 63 tot 490 µg/m³. Voor andere stoffen die werden
gekwantificeerd in de meeste datasets, zoals formaldehyde, werden kleinere variaties
waargenomen tussen de verschillende datasets, met mediane waarden van 11 tot 23 µg/m³.
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NO2, PM2,5, PM10, styreen, alfa-pineen en limoneen werden slechts in de helft van de beschikbare
Belgische studies gekarakteriseerd. Voor die parameters werd een aanzienlijke variabiliteit
vastgesteld die het opvallendst was voor PM en limoneen.
Voor PMx (deeltjes in suspensie) kwamen de laagste concentraties voor in privéwoningen en de
hoogste in scholen en crèches. Kenmerkend voor beide is meer resuspensie van neergeslagen
stof door de bewegingen van mensen/kinderen, met een sterkere impact op de grotere PM.
Voorts werd er een significante reeks chemische parameters, behalve de vermelde prioritaire
stoffen, gekwantificeerd in gezondheidsklachtenvrije binnenmilieus. Het gaat om alkanen, methyltert-butylether (MTBE), pesticiden en andere PAK-stoffen dan naftaleen en benzo(a)pyreen.
Tabel 3. Concentratie binnenshuis van benzeen, tolueen, formaldehyde, acetaldehyde,
tetrachlooretheen en TVOS (in µg/m³).

FLIES
privéwoningen

VAZG
privéwoningen

Schone Lucht Lage
Energie
privéwoningen
FLIES
kinderdagverblijven

BiBa scholen

Schone Lucht Lage
Energie scholen

RCIB crèches

Belgische crèches

SAMI-LUX scholen

min.
mediaan
gemiddeld
max.
min.
mediaan
gemiddeld
max.
min.
mediaan
gemiddeld
max.
min.
mediaan
gemiddeld
max.
min.
mediaan
gemiddeld
max.
min.
mediaan
gemiddeld
max.
min.
mediaan

0,1
0,3
1,45 ± 6,0
52
0,1
0,1
1,24 ± 10,0
195
0,1
0,1
0,10 ± 0,000
0,1
0,2
0,2
0,28 ± 0,20
0,68
0,1
0,2
0,37 ± 0,44
2,2
0,1
0,1
0,14 ± 0,12
1
0

VOS
(totaal)**
138
491
580 ± 337
2790
0,1
337
437 ± 550
7520
184
271
318 ± 193
1170
255
395
429 ± 179
766
11
64
74 ± 60
500
146
439
455 ± 229
1036
21

17,9

2

75

20,6
78,0
6,2
15,1
21,2
103

4
19

79
186
93,9
467
736
2700
8,0
228
1170
42100

benzeen

tolueen

formaldehyde acetaldehyde tetrachloorethyleen

0,7
2,1
2,95 ± 3,1
23,7
0,1
1,0
1,65 ± 2,56
29
0,1
0,8
0,98 ± 0,57
2
1,22
1,98
1,92 ± 0,60
2,85
0,4
1,1
1,41 ± 0,88
4,0
0,7
1,1
1,64 ± 1,14
5,8
1,0

1,3
8,1
14,0 ± 18,5
122
0,9
5,1
31 ± 366
7704
0,9
1,7
3,1 ± 2,68
11
2,93
4,2
4,7 ± 1,87
7,9
0,9
3,2
4,5 ± 4,8
40,5
1,2
5,2
10,9 ± 17,8
89,0
3,0

1,4
23,7
31,6 ± 23,6
124
0,2
22,7
26,1 ± 16,4
180
5,0
16,3
16,9 ± 6,8
29
10,8
16,5
19,4 ± 9,5
34
6,3
23,0
25,6 ± 12,9
70,6
12,1
22,9
25,9 ± 11,0
62,3
5,6

7,7
10,7
46,6
0,5
19,7
35,5
344
0,0
8,2
40,9
2681

2,0
gemiddeld 2,1
max.
4,3
min.
0,5
mediaan
2,0
gemiddeld 2,9
max.
8,5
min.
0,6
mediaan
5,0
gemiddeld 7,5
max.
43

1,1
21,8
23,7 ± 17,8
65
0,7
6,2
8,5 ± 16,0
264
6,3
7,7
8,5 ± 1,74
13
3,1
18,5
21,2 ± 19,6
43
2,2
5,1
5,4 ± 1,84
11,7
4,1
6,5
8,7 ± 5,2
23,7

2,9
6,7
8,7
24,3

Bij de vergelijking en de beoordeling van de resultaten van de IAQ-beoordelingen moet zeker
rekening worden gehouden met de gebruikte staalnamemethodes. De verschillende doelstellingen
van de studies die werden vertaald in meetplannen en staalnamemethodes zijn immers niet
identiek in de verschillende studies. Bijgevolg werden zowel actieve als passieve meettechnieken
toegepast om dezelfde chemische stof te beoordelen.

Hoge Gezondheidsraad
www.hgr-css.be

− 23 −

Voor kwantificering van VOS werd bijvoorbeeld passieve sampling toegepast gedurende 1 uur,
5 dagen en 7 dagen, maar in een bepaalde studie werd ook actieve sampling op Tenax toegepast
gedurende kortere periodes. Als we echter uitgaan van een effectieve kwaliteitsborging en
kwaliteitscontrole in elk laboratorium dat meewerkte aan de verschillende veldonderzoeken moet
de nauwkeurigheid van alle resultaten aanvaardbaar zijn en is het mogelijk om de gegevens met
elkaar te vergelijken. Vooral voor TVOS-concentraties kunnen verschillende analytische definities
van deze groep stoffen zijn toegepast (Verslag Europese Samenwerkingsactie nr. 19, 1997), wat
invloed kan (zal) hebben op het vermelde concentratiebereik. Ook voor de kwantificering van PMx
werden zowel gravimetrische als optische technieken gebruikt.
Gezien de invloed van de weersomstandigheden op de resultaten van optische PMx-metingen is
voorzichtigheid geboden bij de vergelijking van de PMx-resultaten van verschillende studies. Wat
de staalname op het terrein en de installatieprocedures betreft, werden in de Belgische studies de
richtlijnen voor staalname binnenshuis zoals beschreven in ISO 16000-1 nageleefd.
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Glycolethers
Permethrin
Vinylchloride

Tabel 4 vervolg

Prioritaire stoffen
Benzeen
Koolstofmonoxide
Formaldehyde
Naftaleen
Stikstofdioxide
Benzo(a)pyreen
Radon
Trichloorethyleen
Tetrachloorethyleen
Acetaldehyde
Alle (andere) aldehyden**
Asbest
CO2 (24 u.) [ppm]
Ozon
Tolueen
VOS (totaal)**
PM 2,5 (atmosferische deeltjes)
PM 10 (atmosferische deeltjes)
m- + p-xyleen [µg/m³]
o-xyleen [µg/m³]
Styreen
Alfa-pineen
Limoneen
Ammoniak
----------------------------------1,2,4-trimethylbenzeen
Triclosan
Methyleen-di-isocyanaat

Stof

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X

X
X
X

X
X

X

Schone
Lucht Lage
Energie

X

BiBa

X
X
X

X
X

X
(X)

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
(X)

X

X

X

NEHAP
Crèches

X

X

Crèches
Henegouwen

X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

FLIES –
kinderopvang

X

X

RCIB
Crèches

SCHOLEN/KINDERDAGVERBLIJVEN KLACHTENVRIJ

X

X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X

X

X

Schone Lucht
Lage Energie

X

X

X

FLIES
woning

HUIZEN KLACHTENVRIJ
CONTROLE

Tabel 4 Overzicht van chemische karakterisering in gezondheidsklachtenvrije binnenmilieus

X

X

PAK's

X

500
woningen
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FLIES –
kinderopvang

X
X
X
X
X

X
X
X

CONTROLE

X
X
X
X
X

X
X
X

Schone Lucht
Lage Energie

FLIES
woning

PAK's

X
X

X

X

RCIB
Crèches

benzo(g,h,i)peryleen (ng/m³)
dibenzo(a,h)antraceen (ng/m³)

X

NEHAP
Crèches

X

X

Crèches
Henegouwen

indeno(1,2,3,c,d)pyreen
(ng/m³)

X
X
X
X
X

X
X
X

Schone
Lucht Lage
Energie

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

BiBa

HUIZEN KLACHTENVRIJ

acenaftyleen (ng/m³)
acenafteen (ng/m³)
fluoreen (ng/m³)
fenantreen (ng/m³)
antraceen (ng/m³)
fluorantheen (ng/m³)
pyreen (ng/m³)
benzo(a)antraceen (ng/m³)
chryseen (ng/m³)
benzo(b)fluorantheen (ng/m³)
benzo(k)fluorantheen (ng/m³)
benzo(a)pyreen (ng/m³)

Broomhoudende vlamvertragers
----------------------------------andere stoffen
Hexaan
Heptaan
Cyclohexaan
Methylcyclohexaan
MTBE
Ethylbenzeen
1,4-dichloorbenzeen
n-butylacetaat
3-careen
Hg
Pesticiden

Stof

SCHOLEN/KINDERDAGVERBLIJVEN KLACHTENVRIJ
500
woningen

1.2.3 Beoordeling van de luchtkwaliteit in binnenmilieus met gezondheidsklachten
1.2.3.1 Beschrijving van de Belgische studies
Het tweede type IAQ-studies in België focust op gebouwen waarvoor de bewoners
gezondheidsklachten melden die mogelijk verband houden met het binnenmilieu. De studies zijn
erop gericht een oorzaak of een bron van contaminatie binnenshuis aan het licht te brengen en
kunnen daarom kleinschaliger en meer diagnostisch van aard zijn dan het eerste studietype,
aangezien elk geval apart wordt behandeld en besproken. Om gezondheidsklachten die te wijten
zijn aan het binnenmilieu in privéwoningen en in openbare gebouwen te verminderen, hebben de
regionale Belgische overheden de lokale IAQ-diensten voor burgers opgericht. De lokale IAQdiensten bieden een screening van het binnenmilieu aan, afgestemd op de gezondheidsklacht(en)
van de bewoner en de diagnose van de behandelende artsen. Hun acties zijn erop gericht de
problemen vast te stellen en corrigerende maatregelen te formuleren. Het doel van de monitoring
is metingen uit te voeren in het kader van gezondheids- en comfortklachten van bewoners; in
specifieke gevallen kan dat ook gebeuren om het succes van corrigerende maatregelen te
beoordelen.
Wegens vergunningskwesties worden de Belgische lokale IAQ-diensten op regionaal niveau
georganiseerd. Daardoor zijn er in België de 'Groene Ambulance RCIB' (Brussel), de 'IAQ-dienst'
(Vlaanderen) en de 'SAMI-dienst' (Waals Gewest, bv. 'SAMI-Lux' in de provincie Luxemburg). Die
drie Belgische systemen passen een vergelijkbare strategie toe en hebben dezelfde doelstellingen.
Meestal volgen ze een stapsgewijze, systematische aanpak, die wordt beschreven in een protocol
voor de IAQ-dienst. Dat protocol omvat een milieuscreening op basis van een vragenlijst, een
inspectie van het binnenmilieu, de raadpleging van eerdere gevallen in een database over IAQ
klachten, metingen van de luchtkwaliteit en vergelijking van de resultaten met gelijksoortige
gevallen, met IAQ-richtlijnen en met gangbare concentraties van verontreinigende stoffen in
klachtenvrije huizen. De resultaten en, indien van toepassing, een voorstel voor corrigerende
maatregelen worden rechtstreeks meegedeeld aan de bewoner. Indien nodig wordt dat proces
gevolgd door een controle van de doeltreffendheid van de corrigerende maatregelen.
We benadrukken dat niet voor alle klachten alle stappen van het protocol worden doorlopen. In
sommige gevallen is het mogelijk om de oorzaak van het gezondheidsprobleem al vast te stellen
in een van de eerste stappen van het protocol. Dat gebeurt dan op basis van ervaring en IAQmetingen in eerdere, vergelijkbare gevallen. In dat geval zijn er geen verdere acties nodig om
corrigerende maatregelen te formuleren zodat de bewoner een gezonder binnenmilieu kan
creëren.
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontwikkelde de RCIB de 'Groene Ambulances'. Dat is een
dienst voor artsen in de vorm van een 'binnenmilieudiagnose' om de medische diagnoses te
ondersteunen en het verband te leggen tussen het binnenmilieu en de impact ervan op de
gezondheid. Tot op heden heeft de RCIB meer dan 1.800 onderzoeken uitgevoerd. In elke woning
bestond het onderzoek uit drie onderdelen: een vragenlijst die de bewoner, indien mogelijk de
patiënt, moet invullen, en chemische en biologische staalname van de woningen. Op chemisch
vlak worden er luchtstalen genomen met een toestel voor passieve radiale diffusie (Radiello,
Supelco), gevuld met Tenax voor adsorptie van vluchtige organische stoffen zoals benzeen,
tolueen, xyleen, chloorhoudende stoffen, terpenen enz. De complete staalnameprocedure duurt
gemiddeld een uur. De stoffen die de patronen vasthouden, worden vervolgens thermisch
gedesorbeerd. Formaldehyde wordt rechtstreeks gemeten met een draagbaar INTERSCANanalysetoestel met een elektrochemische cel. Er gebeurt een systematische diagnose van de
chemische en biologische parameters van de belangrijkste leefruimtes en van buiten. Elk resultaat
wordt samen met informatie uit de vragenlijst opgeslagen in een database. Zo kan de kwaliteit van
de binnenlucht in het Brussels Gewest worden beoordeeld, maar ook een strategie voor
preventieve acties in verband met vervuiling binnenshuis worden uitgewerkt.
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In de IAQ-dienst van hetVAZG (Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid) in Vlaanderen
werd het binnenmilieu beoordeeld aan de hand van passieve monsternemers voor de meting van
aldehyden (Umex 100, SCK) en VOS (Radiello, Supelco). Afhankelijk van de aard van de mogelijke
bron binnenshuis werd er aanvullend actieve sampling op Tenax uitgevoerd. Indien PM inbegrepen
was, werd het gravimetrisch bestudeerd (PM2,5, Harvard type MS&T zonemonsternemers), waarna
er verdere karakterisering gebeurde (XRF, elektronenmicroscopie, analyse van elementair
koolstof/organisch koolstof (EC/OC) enz.). De CO2, temperatuur en relatieve vochtigheid werden
gecontroleerd tijdens elke staalnamecampagne.
In het Waals Gewest werkt de SAMI (Service d'Analyse des Milieus Intérieurs – dienst voor analyse
van de binnenmilieus) nauw samen met artsen om een mogelijk verband tussen
gezondheidsproblemen van patiënten en verontreinigende stoffen van de binnenlucht in gebouwen
aan te tonen. Er kan een groot aantal chemische stoffen worden gekarakteriseerd in het
binnenmilieu, afhankelijk van waarnemingen ter plaatse en de symptomen van de bewoners. De
artsen ontvangen de resultaten van de IAQ-beoordeling en aanbevelingen om de kwaliteit van het
binnenmilieu te verbeteren en zij lichten hun patiënten in.
Tabel 5. IAQ-studies in binnenmilieus met gezondheidsklachten in België sinds 2005
Studie

Doelstelling

RCIB

Identificatie van
de IAQ-bron/oorzaak
Identificatie van
de IAQ-bron/oorzaak

IAQ-dienst
van het
VAZG

SAMI

Identificatie van
de IAQ-bron/oorzaak

Aantal
chemische
contaminanten
14 – Binnen en
buiten
Variabel,
afhankelijk van
het geval

Variabel,
afhankelijk van
het geval

Locaties

Aantal ruimten

Coördinator

Privéwoningen in
het Brussels
Gewest
Privéwoningen en
openbare
gebouwen in het
Vlaams Gewest

1.800 woningen

Leefmilieu
Brussel (BIM)

54 zonder
metingen / 27
met metingen

Departement
Volksgezondheid
Vlaamse
overheid

Privéwoningen en
openbare
gebouwen in het
Waals Gewest

11.2.3.2 Resultaten van IAQ-monitoring in binnenmilieus met gezondheidsklachten
1.2.3.2.1 Binnenmilieugerelateerde gezondheidseffecten en de oorzaken ervan
Gezondheidsklachten (gedefinieerd als door een arts vastgestelde gezondheidssymptomen) die
volgens de bewoner mogelijk het gevolg zijn van de binnenluchtkwaliteit in een privéwoning of een
openbaar gebouw worden geïnventariseerd door de respectieve regionale diensten die instaan
voor volksgezondheid. Hoewel er veel verschillende gezondheidsklachten worden gemeld, is het
mogelijk om aan de hand van de aard van de klachten een indeling te maken in negen vaak
gemelde gezondheidssymptomen: (1) ademhalingssymptomen, (2) vermoeidheid, (3) allergieën,
(4) irritatie van de slijmvliezen, (5) irritatie van de ogen, (6) hoofdpijn, (7) duizeligheid, (8)
huidirritatie, (9) andere.
De prevalentie van die gezondheidssymptomen wordt geïllustreerd in Figuur 2, gebaseerd op
194 gezondheidsklachten die in 2012 aan de Vlaamse IAQ-diensten werden gemeld. Op de figuren
is duidelijk te zien dat ademhalingssymptomen de vaakst voorkomende binnenmilieugerelateerde
symptomen zijn, gevolgd door allergieën en hoofdpijn. Irritatie van de ogen en duizeligheid worden
het minst vaak gemeld.
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Figuur 2. Gezondheidssymptomen in
194 klachten die in 2012 werden gemeld
(Vlaanderen))

Figuur 3. Prevalentie van parameters die
IAQ-gezondheidsklachten veroorzaken op
basis van 36 inspecties in 2012
(Vlaanderen)

Uit: Vragen- en klachtenrapport, Agentschap Zorg en Gezondheid, 2012
De 194 gezondheidsklachten die in 2012 in Vlaanderen werden gemeld, werden allemaal
individueel behandeld door bewoners te informeren en te sensibiliseren voor corrigerende en
preventieve maatregelen. Van die gevallen konden er 36 niet worden opgelost door informatie te
verschaffen en gebeurde er dus een inspectie ter plaatse. Figuur 3 illustreert dat gemelde
gezondheidsklachten variabele (en meerdere) oorzaken kunnen hebben, maar schimmels en
zwammen zijn de meest voorkomende. Dat wordt ook door elke IAQ-dienst in België vastgesteld
(bevestigd). Niettemin is een vergelijkbaar aantal gemelde gezondheidsklachten te wijten aan
chemische stoffen, zoals asbest, geurhinder, CO, VOS, zware metalen en andere chemische
stoffen. Een aanzienlijk deel van de aan het binnenmilieu te wijten gezondheidsklachten werd ook
toegeschreven aan ongedierte en elektromagnetische straling.
1.2.3.2.2 IAQ in privéwoningen en openbare gebouwen met aan het binnenmilieu te wijten
gezondheidsklachten
De grote variatie tussen gevallen onderling op het vlak van de aard van de gezondheidsklachten
en op het vlak van de toegepaste meetplannen veroorzaakt een kleine overlapping van de
gekwantificeerde chemische stoffen tussen de verschillende IAQ-diensten, zoals vermeld in Tabel
6.
We wijzen er ook op dat de gemarkeerde stoffen in de tabel chemische stoffen zijn die
kwantificeerbaar zijn in deze kleinschalige, geïndividualiseerde meetcampagnes; ze zijn echter niet
altijd opgenomen in een standaardset van luchtvervuilende stoffen die binnenshuis worden
gemonitord bij melding van een gezondheidsklacht.
Volgens de tabel hebben de meeste IAQ-beoordelingen wegens gezondheidsklachten betrekking
op binnenmilieus van privéwoningen, en niet zozeer op binnenmilieus van openbare gebouwen.
Voorzichtigheid is geboden voor deze vaststelling, want het is mogelijk dat gezondheidsklachten
in scholen werden vermeld in het algemene verslag over gezondheidsklachten van een IAQ-dienst.
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Tabel 6. Overzicht van chemische karakteriseringen in binnenmilieus met gezondheidsklachten
SCHOLEN/KINDERDAGVERBLIJVEN
KLACHT
Stof

CO in scholen

Prioritaire stoffen
Benzeen
Koolstofmonoxide
Formaldehyde
Naftaleen
Stikstofdioxide
Benzo(a)pyreen
Radon
Trichloorethyleen
Tetrachloorethyleen
Acetaldehyde
Alle (andere) aldehyden**
Asbest
CO2 (24 u.) [ppm]
Ozon
Tolueen
VOS (totaal)**
PM 2,5 (atmosferische deeltjes)
PM 10 (atmosferische deeltjes)
m- + p-xyleen [µg/m³]
o-xyleen [µg/m³]
Styreen
Alfa-pineen
Limoneen
Ammoniak
----------------------------------1,2,4-trimethylbenzeen
Triclosan
Methyleen-di-isocyanaat
Glycolethers
Permethrin
Vinylchloride
Broomhoudende vlamvertragers
----------------------------------andere stoffen
Hexaan
Heptaan
Cyclohexaan
Methylcyclohexaan
MTBE
Ethylbenzeen
1,4-dichloorbenzeen
n-butylacetaat
3-careen
Hg
Pesticiden
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andere

andere

HUIZEN KLACHT
RCIB

STUDIE
SAMI
GEZONDHEIDSKLACHTEN

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
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X
X
X
X
X
X
X

SCHOLEN/KINDERDAGVERBLIJVEN
KLACHT
Stof

CO in scholen

andere

andere

HUIZEN KLACHT
RCIB

STUDIE
SAMI
GEZONDHEIDSKLACHTEN

acenaftyleen (ng/m³)
acenafteen (ng/m³)
fluoreen (ng/m³)
fenantreen (ng/m³)

Tabel 6 vervolg
antraceen (ng/m³)
fluorantheen (ng/m³)
pyreen (ng/m³)
benzo(a)antraceen (ng/m³)
chryseen (ng/m³)
benzo(b)fluorantheen (ng/m³)
benzo(k)fluorantheen (ng/m³)
benzo(a)pyreen (ng/m³)
indeno(1,2,3,c,d)pyreen (ng/m³)
benzo(g,h,i)peryleen (ng/m³)
dibenzo(a,h)antraceen (ng/m³)

1.2.4 Bespreking en conclusies IAQ-studies in België
Sinds 2005 werd een groot aantal chemische stoffen beoordeeld in minstens 788 Belgische
binnenmilieus; meestal in privéwoningen, scholen en crèches. Hoewel deze uitgebreide dataset
representatieve gegevens bevat over concentraties binnenshuis voor een aanzienlijke hoeveelheid
van de prioritaire stoffen die worden vermeld in Tabel 1 is er voor bepaalde opkomende prioritaire
stoffen geen informatie beschikbaar over de gangbare concentraties binnenshuis die representatief
zijn voor België.
Benzeen, TVOS en formaldehyde werden gekwantificeerd in 97 % van de 788 Belgische
binnenmilieus. Een vergelijking van de vermelde concentraties in de Belgische IAQ-studies wordt
voorgesteld in box- en whiskerplots, in Figuur 4, Figuur 5 en Figuur 6. Gezondheidsklachtenvrije
binnenmilieus van privéwoningen staan links op de grafiek, gezondheidsklachtenvrije scholen en
crèches rechts; meetresultaten van locaties met gezondheidsklachten staan in het midden van de
X-as (in het grijs). Rode stippellijnen staan voor richtlijn- en interventiewaarden uit het Vlaams
Binnenmilieudecreet (Vlaams besluit van 11 juni 2004). Richtlijnwaarden zijn meetbare eenheden
die het kwaliteitsniveau van een binnenmilieu weergeven; interventiewaarden worden gedefinieerd
als een meetbare eenheid voor een maximaal aanvaardbaar risiconiveau dat niet mag worden
overschreden en indien dit toch gebeurt, dienen er preventieve maatregelen te worden genomen.
Op de grafieken is te zien dat de richtlijn- en interventiewaarden doorgaans vaker worden
overschreden in milieus waarvoor er aan het binnenmilieu te wijten gezondheidsklachten zijn
gemeld, wat de waarde van dit wettelijk kader voor de beoordeling van IAQ-gerelateerde
gezondheidsklachten benadrukt.
Zoals geïllustreerd in Figuur 4 worden lage benzeenconcentraties, behalve voor SAMI-LUXscholen, gekwantificeerd in gezondheidsklachtenvrije scholen en crèches (rechts op de grafiek), in
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vergelijking met de hogere maximumconcentraties in klachtenvrije privéwoningen (links op de
grafiek). De bijzondere resultaten voor benzeen (P75) in SAMI-LUX-scholen (uitschieter bevestigd
met de Q-test voor uitschieters) benadrukt de behoefte aan geharmoniseerde methodes en
strategieën voor gegevensvergelijking op nationaal niveau; daarom worden de gegevens niet meer
in detail besproken in deze analyse. De verschillende patronen van huizen en scholen zonder
gezondheidsklachten kunnen worden toegeschreven aan de bredere waaier aan mogelijke
bronnen in privéwoningen in vergelijking met scholen en crèches. Bovendien worden er hogere
mediane benzeenconcentraties, hoogste kwartielen en maximumwaarden vastgesteld in huizen
met klachten in vergelijking met klachtenvrije locaties.

Figuur 4. Box- en whiskerplot van benzeenconcentraties binnenshuis in privéwoningen en
scholen/crèches met en zonder gezondheidsklachten. De boxframes stellen het hoogste en laagste
kwartiel voor, de lijn staat voor de mediaan en de whiskers geven het bereik aan.
De box- en whiskerplot van TVOS, geïllustreerd in Figuur 5, vertoont een vergelijkbaar patroon.
Ook hier liggen de resultaten voor TVOS beduidend hoger in de SAMI-LUX-scholen. In
klachtenvrije privéwoningen bedroegen de TVOS-concentraties binnenshuis tot 7.050 µg/m³. In
binnenmilieus met gemelde gezondheidsklachten werden echter concentraties binnenshuis
waargenomen die soms veel hoger lagen dan 10.000 µg/m³.
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Figuur 5. Box- en whiskerplot van TVOS-concentraties binnenshuis in privéwoningen en
scholen/crèches met en zonder gezondheidsklachten. De boxframes stellen het hoogste en laagste
kwartiel voor, de lijn staat voor de mediaan en de whiskers geven het bereik aan.

Figuur 6 illustreert de box- en whiskerplot die de aanwezigheid van formaldehyde in binnenmilieus
weergeeft. In gezondheidsklachtenvrije milieus uit het grotere aantal mogelijke
formaldehydebronnen in privéwoningen zich in het grotere concentratiebereik voor huizen dan voor
scholen of crèches. Behalve voor de hoogste geregistreerde concentratiewaarde in milieus met
klachten is er geen significant verschil met klachtenvrije binnenmilieus.
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Figuur 6. Box- en whiskerplot van formaldehydeconcentraties binnenshuis in privéwoningen en
scholen/crèches met en zonder gezondheidsklachten.
Hoewel CO2 niet werd gekwantificeerd in elke studie en de gemiddelde tijdstippen variëren tussen
de verschillende datasets is de impact van gecontroleerde mechanische ventilatiesystemen op de
CO2 -concentratie binnenshuis duidelijk te zien in Figuur 7, namelijk aan het lagere bereik en de
lagere mediane waarden in woningen en scholen van Schone Lucht Lage Energie. Het grotere
bereik van de CO2-concentraties binnenshuis in klaslokalen vertaalt zich in de grotere boxframes
van de box- en whiskerplots.
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Figuur 7. Box- en whiskerplot van CO2-concentraties binnenshuis in privéwoningen en
scholen/crèches met en zonder gezondheidsklachten. De boxframes stellen het hoogste en laagste
kwartiel voor, de lijn staat voor de mediaan en de whiskers geven het bereik aan.
Meestal luidt het besluit dat voor verontreinigende stoffen waarvan de toxicologische impact goed
bekend is en er staalnamemethodes voor IAQ-monitoring beschikbaar zijn, er in België uitgebreide
kennis over IAQ, bronnen binnenshuis en blootstelling binnenshuis aanwezig is. Dat betreft ook
VOS zoals BTEX, formaldehyde, acetaldehyde, trichloorethyleen, tetrachloorethyleen, pineen en
limoneen, evenals PM, CO, CO2 en radon.
Voor stoffen die pas onlangs prioritair zijn geworden of waarvan de gevolgen voor de gezondheid
en de blootstellingsroutes nog worden bestudeerd, is er behoefte aan referentie-informatie over
blootstelling binnenshuis in België. Die stoffen zijn onder andere biociden zoals triclosan of
permethrin, of chemische stoffen zoals methyleen-di-isocyanaat, glycolethers, vinylchloride en
broomhoudende vlamvertragers. Voor een aantal van die stoffen, die meestal worden aangeduid
met SVOS, vormen de momenteel beschikbare staalnamemethodes en -technieken die niet altijd
zijn aangepast voor monitoring binnenshuis belangrijke redenen voor dat gebrek aan kennis over
de binnenlucht. Dat is voornamelijk te wijten aan de geluidsoverlast (bv. wanneer een groot volume
nodig is bij luchtstaalname) die ze veroorzaken of aan de grootte van het materiaal. Er moet
onderzoek worden gedaan naar de ontwikkeling en optimalisering van nieuwe toestellen
voor staalname binnenshuis, methodes en analyse-instrumenten voor de sporenanalyse
van nieuwe stoffen om geschikte instrumenten te ontwikkelen die geruisloze monitoring op de
gewenste detectiegrenzen mogelijk maken. Een goed voorbeeld is de ontwikkeling en
optimalisering van een geruisloze en compacte methode voor volumestaalname om SVOS (PAK,
ftalaten en vlamvertragers) op te sporen met actieve luchtstaalname op patronen met PDMS-Tenax
(Lazarov et al., 2013).
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Die nieuwe methode biedt voordelen ten opzichte van klassieke alternatieven voor monitoring van
de binnenlucht en maakt daardoor in de toekomst grootschaligere monitoring mogelijk. Men is
begonnen met de verdere optimalisering van die methode voor andere chemische stoffen (bv.
chemische stoffen die voortkomen uit ozongeïnduceerde secundaire reacties in de binnenlucht)
(Officair, Deliverable 3.4, 2014), maar de mogelijkheden moeten nog verder worden onderzocht.
Passieve staalname vormt ook een bruikbare oplossing voor geruisloze en gebruiksvriendelijke
staalname van de binnenlucht en er is geen elektriciteitsaansluiting voor nodig.
Het is gebaseerd op de selectieve adsorptie van een chemische stof met gecontroleerde
opnamesnelheid door diffusie naar een substraat. Ondertussen is er in de handel een groot aanbod
aan diffusieve monsternemers verkrijgbaar om een reeks chemische stoffen te verzamelen, maar
ook op dat vlak is er veel potentieel voor nieuwe ontwikkelingen. Zo zou het dankzij variatie van de
opnamesnelheid mogelijk zijn om de passieve monsternemer aan te passen aan de verwachte
concentraties en om een langere of kortere blootstellingsduur toe te passen; door de coatings van
het adsorberende oppervlak te variëren of te combineren, zou een monsternemer multifunctioneel
worden en de optimalisering van nieuwe adsorptiesubstraten zou het aantal chemische stoffen om
te monitoren met passieve sampling uitbreiden.
Omdat er verschillende instellingen betrokken zijn en wegens de vele verschillende
studiedoelstellingen werden in de geïnventariseerde Belgische studies diverse
staalnamemethodes en -protocollen toegepast om een chemische stof te monitoren. Met het oog
op grootschaligere datamining en het gebruik van bestaande IAQ-gegevens op nationaal niveau is
er behoefte aan geharmoniseerde monitoringprotocollen en -methodes. Op EU-niveau zijn er
initiatieven genomen om IAQ-acties te harmoniseren in het INDOOR-MONIT & PILOT INDOOR
AIR MONIT-project (harmonisatie en implementering van criteria en protocollen voor monitoring
van de voornaamste verontreinigende stoffen van de binnenlucht in de EU; DG SANCO – JRC,
2009-2012). De algemene doelstelling van die actie was consistentie te verzekeren en de IAQmetingen in de Europese Unie beter vergelijkbaar te maken. Er werden protocollen opgesteld voor
(1) het opzetten van een studie naar monitoring van de binnenlucht, voor (2) monitoringtechnieken
voor binnenluchtkwaliteit en voor (3) verzameling, beoordeling en rapportering van gegevens. Een
dergelijke gezamenlijke strategie volgen op nationaal niveau zou vergelijkingen, verder gebruik en
analyse van de gegevens ten goede komen en bovendien inspelen op de behoefte aan de
ontwikkeling van grootschalige databanken voor datamining en beoordelingen van de
gezondheidsimpact.
1.3 Beoordeling van de gezondheidsimpact van IAQ in België
Deze paragraaf beoordeelt het gezondheidsrisico en de gezondheidsimpact op basis van de
beschikbare gegevens over IAQ in België. De gemonitorde IAQ-niveaus (vermeld in
paragraaf 1.2.2) worden vergeleken en beoordeeld ten opzichte van bestaande
gezondheidskundige referentiewaarden en de gezondheidsimpact ervan wordt geraamd.
De focus ging uit naar de gezondheidsimpact als gevolg van chronische blootstelling en niet van
acute blootstelling. De meeste monitoringgegevens die worden beschreven in deel 1.2 betreffen
monitoringperiodes tot 1 week. Die weekgemiddelden gelden meestal als een goede indicator op
lange termijn (chronische blootstelling) en worden daarom gebruikt voor de beoordeling van
gezondheidsrisico's door chronische blootstelling (Sarigiannis et al., 2011). De beoordeling van het
risico als gevolg van acute blootstelling zou kortere blootstellingepisodes vereisen met een hogere
tijdsresolutie van de blootstellingepisodes en de impact van die variabiliteit op gezondheidsrisico's,
toegespitst op periodes met piekemissies van bronnen. De gezondheidsimpact als gevolg van
chronische blootstelling wordt meestal gebruikt voor de beoordeling van de gezondheidsimpact
voor binnenmilieus (bv. eBoDE-studie (Hänninen en Knol, 2011)).
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Acute blootstelling aan koolstofmonoxide is daarentegen van groot belang voor de
gezondheidsimpact van IAQ, maar dat onderwerp konden we in deze review niet behandelen
omdat de databank met IAQ-monitoringgegevens geen monitoringgegevens voor korte episodes
met hoge pieken van koolstofmonoxide bevat.
1.3.1 Gezondheidsrisico van IAQ in baselinedatasets
1.3.1.1 Methode voor de beoordeling van het gezondheidsrisico
In een klassieke aanpak met een stof-per-stofrisicobeoordeling worden de gemeten
binnenluchtconcentraties vergeleken met stofspecifieke gezondheidskundige referentiewaarden
(RW) voor niet-carcinogene effecten. Die RW wordt gedefinieerd als een drempelwaarde
waaronder chronische blootstelling aan een individuele stof waarschijnlijk geen schadelijke nietgenotoxische effecten zal veroorzaken. Als de gemeten concentraties onder de RW liggen, zijn
schadelijke effecten dus onwaarschijnlijk. Voor stoffen die genotoxische carcinogene effecten
veroorzaken, worden bijkomende gevallen van kanker die toe te schrijven zijn aan blootstelling
berekend als een risicomaatstaf (op voorwaarde dat er voor die stof risicocoëfficiënten beschikbaar
zijn).
Enerzijds bestaat er geen unieke informatiebron die RW verschaft voor alle of zelfs de meeste
prioritaire stoffen waarop deze review focust. Anderzijds werden voor verschillende stoffen
gezondheidskundige referentiewaarden afgeleid door meer dan een instantie, wat soms leidt tot
sterk uiteenlopende RW voor een enkele stof. Voor formaldehyde leidt INDEX (JRC, 2005)
bijvoorbeeld een RW van 1 µg/m³ af, terwijl de WGO-richtlijn (2010) 100 µg/m³ is. Beide bronnen
beweren dat hun waarde bescherming biedt voor langdurige blootstelling aan formaldehyde. De
verschillen in RW die diverse organisaties hebben vastgelegd voor dezelfde stoffen, vloeien voort
uit andere keuzes van voornaamste studies, kritische effecten en beoordelingsfactoren door de
beoordelaars.
Om die twee problemen te omzeilen, volgen we hier een stapsgewijze aanpak om een uniforme
lijst van RW voor niet-genotoxische effecten van chronische blootstelling te halen uit een reeks
gegevensbronnen (WGO, Agency for Toxic Substances and Disease Registry Atlanta US
(ATSDR), US Environmental Protection Agency (EPA) IRIS, US EPA PPRTV, Joint Research
Centre (JRC) (INDEX), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM, Nederland), Health
Canada, Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET/ANSES),
Ausschuss zur gesundeheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB, Duitsland), of LCIwaarden (Lowest Concentration of Interest), ECA, 2013). We wijzen erop dat de meeste van die
bronnen niet specifiek betrekking hebben op de binnenlucht, maar wel bruikbaar zijn in de context
van binnenlucht omdat ze zijn ontwikkeld voor inhalatieblootstelling in het algemeen (dus zowel
buiten- als binnenlucht). Deze aanpak omvat de volgende stappen:
De geraadpleegde bronnen werden gerangschikt volgens datum (met prioriteit voor beoordelingen
van de laatste vijf jaar) en gegroepeerd in de categorieën 'primaire bronnen', 'secundaire bronnen'
en 'tertiaire bronnen'. Primaire bronnen waren internationale, nationale en overheidsinstanties met
degelijke peerreviewprocedures (WGO, ATSDR, US EPA IRIS, US EPA PPRTV en JRC (INDEX));
voor secundaire bronnen werd geoordeeld dat ze een minder degelijke peerreview en/of
transparantie hadden (Health Canada, RIVM, individuele wetenschappelijke publicaties), terwijl het
voor de tertiaire bronnen ging om de LCI-waarden die werden gebruikt voor de beoordeling van
emissies van bouwmaterialen in Duitsland (AgBB) en Frankrijk (AFFSET/ANSES) (ECA, 2013).
De referentiewaarden van de bovenvermelde bronnen werden enkel gebruikt als hun technische
basis en standaardiseringsproces open en transparant waren. De procedure voor de rangschikking
van de bronnen en de selectie van RW is samengevat in de flowchart hieronder en wordt
uitgebreider beschreven in De Brouwere et al.(2014).
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De geselecteerde referentiewaarden voor prioritaire stoffen, die gebaseerd zijn op de geschetste
procedure, staan in Erreur ! Référence non valide pour un signet. (we wijzen erop dat
beroepsmatige veiligheidslimieten niet voorkomen in deze lijst omdat deze review focust op de
blootstelling van de algemene bevolking, met inbegrip van gevoelige bevolkingsgroepen).

Figuur 8. Schema voor de selectie van referentiewaarden (RW) voor chronische blootstelling
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Tabel 7. Geselecteerde chronische referentiewaarden (RW) voor stoffen die niet-genotoxische
effecten veroorzaken
Stof

Eenheid

Benzeen

Geselecteerde
referentiewaarde
(RW)
10

µg/m³

Instantie van
geselecteerde
RW
ATSDR, 2007a

Andere RW
(uit andere bronnen)***

Formaldehyde

100

µg/m³

WGO, 2010

60 µg/m³ (JRC (INDEX) &
OEHHA, 2000)
1 µg/m³ (JRC (INDEX), 2005)

Naftaleen

10

µg/m³

WGO, 2010

3 µg/m³ (US EPA, 2000)

Stikstofdioxide

40

µg/m³

WGO, 2010

Trichloorethyleen

2

µg/m³

Tetrachloorethyleen

250

µg/m³

US-EPA IRIS,
2011
WGO, 2010

Acetaldehyde

140

µg/m³

OEHHA, 2008

Alle (andere) aldehyden

Geen waarde

Tolueen

260

µg/m³

WGO, 2000

Alle VOS

Geen waarde

PM 2,5 (atmosferische
deeltjes)
PM 10 (atmosferische
deeltjes)
Xylenen

10

µg/m³

WGO, 2005

20

µg/m³

WGO, 2005

200

µg/m³

ATSDR, 2007b

Styreen

850

µg/m³

ATSDR, 2010b

Alfa-pineen

450

µg/m³

Limoneen

450

µg/m³

1,2,4-trimethylbenzeen

220

µg/m³

MTBE**

2500

µg/m³

JRC (INDEX)
2005
JRC (INDEX)
2005
Ontario AAQC,
2007
ATSDR, 1996

Ethylbenzeen

260

µg/m³

ATSDR, 2010

m- + p-xyleen

200

µg/m³

ATSDR, 2007b

o-xyleen

200

µg/m³

ATSDR, 2007b

1,4-dichloorbenzeen**

60

µg/m³

ATSDR, 2006

Hexaan**

700

µg/m³

US EPA, 2005a

Heptaan**

21000

µg/m³

AgBB, 2012

Cyclohexaan**

6000

µg/m³

n-butylacetaat**

4800

µg/m³

US EPA IRIS,
2003
AgBB, 2012

3-careen**

1500

µg/m³

AgBB, 2012

Benzo(a)pyreen
600 µg/m³ (OEHHA, 200)
40 (US EPA, 2012) – 360 µg/m³
(Health Canada)
9 (US EPA, 1991) – 200 µg/m³
(JRC (INDEX), 2005)
5.000 µg/m³ (US EPA, 2005b)

100 (US EPA) – 7.000 µg/m³
(OEHHA)
260 (WGO, 2001) – 1.000 µg/m³
(US EPA, 1993)

9,8 µg/m³ (Vermont Air Quality
Guidelines)
2.000 µg/m³ (OEHHA, 2000) –
0,4 µg/m³ (OEHHA, 2008)
100 (US EPA, 2003) –
700 µg/m³ (OEHHA, 2000)
100 (US EPA, 2003) –
700 µg/m³ (OEHHA, 2000)
7.000 µg/m³ (OEHHA, 2000)

** niet beschouwd als prioritaire stof voor deze review (Tabel 1)
*** RW van andere instanties (WGO, ATSDR, US EPA IRIS, US EPA PPRTV, JRC (INDEX), Health Canada, RIVM,
Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA)) dan de RW die werden geselecteerd via het schema in
Figuur 8 waarden enkel vermeld indien ze sterk verschillen van de geselecteerde RW.
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We wijzen erop dat Tabel 7 geen gezondheidskundige referentiewaarden bevat voor alle
aldehyden en TVOS. Dat komt omdat vanuit toxicologisch standpunt de veronderstelling dat alle
VOS (of aldehyden) in de somparameters hetzelfde gezondheidseindpunt zouden hebben en dus
op dezelfde manier moeten worden behandeld, niet kan worden ondersteund. De somparameters
kunnen echter wel worden gebruikt voor de karakterisering van blootstelling en voor de opsporing
van bronnen, evenals voor de risicobeoordeling als een screeningparameter voor een eventuele
sensorische irritatie (Mølhave et al., 2003). Omdat het moeilijk is een individuele richtwaarde voor
TVOS af te leiden, gebruikte het Duitse Umwelt Bundesamt het gemeten concentratiebereik voor
binnenlucht als referentiewaarde. Bijgevolg is een dagelijks verblijf, althans op korte termijn, in
ruimten met TVOS-concentraties van 10-25 mg/m3 redelijk (dergelijke concentraties kunnen
optreden tijdens renovatiewerken). In ruimten die bedoeld zijn voor een verblijf op langere termijn
mag de TVOS-waarde van 1-3 mg/m³ niet worden overschreden. Idealiter heeft de TVOSconcentratie in binnenruimten een langdurig gemiddelde van maximaal 0,2-0,3 mg/m³ of indien
mogelijk minder (www.umweltbundesamt.de).
Voor stoffen met een niet-drempelwaarde-effect (in dit geval genotoxische effecten) zijn grenzen
waaronder effecten onwaarschijnlijk zijn, niet aangeraden. In plaats daarvan wordt het risico
uitgedrukt als een 'eenheidskankerrisico', dat het bijkomende aantal kankergevallen per µg/m³ voor
levenslange blootstelling weergeeft. Voor stoffen die het Internationaal Agentschap voor
Kankeronderzoek (IARC) classificeert als groep 1, 2A en 2B staan de eenheidsrisicowaarden die
zijn afgeleid door een van de bovenvermelde instanties (WGO, ATSDR enz.) in Tabel 8. Net zoals
voor de rangschikking van bronnen voor niet-kankereindpunten krijgen de IAQeenheidsrisicowaarden van de WGO (2010) in deze rangschikking voorrang op oudere waarden
van andere instanties. De relevante meeteenheid om het risico van de carcinogene stoffen te
beoordelen, was het geschatte levenslange risico op kanker (R), met als formule:
waarbij C staat voor de blootstellingsconcentratie in μg/m3 en IUR voor Inhalation Unit Risk,
namelijk de bovengrens van het verhoogde levenslange risico op kanker waarvan wordt
aangenomen dat het voortvloeit uit voortdurende blootstelling aan een agens in een concentratie
van 1 μg/m3 in de lucht. IUR drukt de carcinogeniteitsfactor voor ingeademde stoffen uit. De
carcinogeniteitsfactor is een lineaire extrapolatie van de studies op dieren of mensen met een hoge
dosis naar de lage doses van omgevingsblootstelling, aan de hand van hetzij een schatting van de
maximale waarschijnlijkheid (voor epidemiologische gegevens), hetzij de bovenste 95 %betrouwbaarheidsgrens (voor studies op dieren) op de dosis-blootstellingfunctie.
Tabel 8: Geselecteerde Inhalation Unit Risk-waarden voor stoffen die niet-genotoxische effecten veroorzaken
Stof
Benzeen

geselecteerde
IUR-waarde
6 × 10-6

eenheid

instantie

opmerking

per µg/m³

WGO, 2010

Leukemie

10-5

Benzo(a)pyreen

8,7 ×

per ng/m³

WGO, 2010

Longkanker

Formaldehyde

Geen waarde

per µg/m³

WGO, 2010

Trichloorethyleen

4,3 × 10-7

per µg/m³

WGO, 2010

formaldehyde is een mutageen carcinogeen dat
door het IARC wordt erkend als carcinogeen voor
mensen; de WGO vindt echter dat 100 µg/m³
voldoende bescherming biedt, ook voor
kankereffecten als gevolg van formaldehyde
Levertumoren

Tetrachloorethyleen

Geen waarde

per µg/m³

WGO, 2010

waarschijnlijk niet genotoxisch

per µg/m³

US
1991

nasaal
adenocarcinoom
plaveiselcelcarcinoom
geen gegevens

10-6

Acetaldehyde

2,2 ×

Styreen

-

Naftaleen

Geen waarde
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en

richtlijn op lange termijn die wordt
verondersteld eventuele schadelijke effecten
op de luchtwegen te voorkomen

1.3.1.2 Bespreking van het IAQ-gezondheidsrisico in België
De beoordeling van de overeenstemming met of overschrijding van de gegevens over blootstelling
ten opzichte van de geselecteerde referentiewaarden voor niet-carcinogene effecten werd
gecontroleerd voor elke vermelde Belgische studie en prioritaire stof (aangevuld met enkele
bijkomende stoffen waarvoor gegevens over blootstelling in deel 1.2 worden vermeld).
IAQ-gezondheidsrisico voor niet-carcinogene effecten in Belgische binnenmilieus
Het komt erop neer dat voor de beoordeling van het gezondheidsrisico een binnenmilieu wordt
beschouwd als een 'grote bedreiging voor de gezondheid' als de blootstelling aan een stof de
gezondheidskundige referentiewaarde van die stof overschrijdt. Omgekeerd wordt een
binnenmilieu beschouwd als een 'beperkte bedreiging voor de gezondheid' als de blootstelling aan
een stof lager is dan de referentiewaarde van die stof.
We merken op dat enkel benzeen, TVOS en formaldehyde werden gekwantificeerd in de meeste
Belgische studies, met diverse technieken voor luchtstaalname. Alle andere stoffen werden enkel
beoordeeld in een selectie, soms een zeer klein deel van de studies en zijn bijgevolg minder
representatief voor het geheel van binnenmilieus in België.
Samengevat werd op basis van een toetsing van de beschikbare Belgische IAQ-gegevens aan de
geselecteerde RW bezorgdheid geuit over:


NO2 en PMx

Concentraties binnenshuis van NO2 werden overschreden in meer dan 5 % maar in minder dan 25
% van de binnenmilieus. Die waarneming was terug te vinden in de drie databanken waarvoor NO2
werd gemonitord (behalve voor de 365 klachtenvrije huizen 2008-2012 in Vlaanderen; daar werd
minder dan 5 % overschrijding waargenomen).
In het overgrote deel (> 75 %) van de gemonitorde binnenmilieus werden de RW van de WGO
(2005) voor PM10 en PM2,5 overschreden.


VOS

Voor de meeste (bv. boven het 95e percentiel in elke databank) gemonitorde binnenmilieus
(woningen, scholen en crèches) lagen alle individueel gemonitorde prioritaire VOS (benzeen,
formaldehyde, tetrachloorethyleen, acetaldehyde, tolueen, xylenen, styreen, alfa-pineen,
limoneen, 1,2,4-TMB (1,2,4-trimethylbenzeen), naftaleen) onder de geselecteerde
gezondheidskundige RW voor die stof, zodat individuele concentraties binnenshuis in 95 % van de
gemonitorde binnenmilieus kunnen worden beschouwd als 'geen bedreiging'.
In de overige 5 % van de gevallen werden aanzienlijke overschrijdingen van de RW vastgesteld.
Die overschrijdingen van de respectieve RW worden meestal aangetroffen in binnenmilieus
waarvoor er gezondheidsklachten zijn gemeld. In deze review dient een stof-per-stofbeoordeling
van de gezondheidsimpact ten opzichte van de RW in binnenmilieus met gezondheidsklachten
echter als niet-representatief te worden beschouwd. Omdat elk geval van gezondheidsklachten
individueel wordt behandeld, is er sprake van variabele meetplannen en bijgevolg van diverse
gekwantificeerde stoffen, wat in verschillende gevallen leidt tot zeer kleine groepsgroottes.
Niettemin is er voor stoffen die werden gekwantificeerd in de meeste besproken gevallen (benzeen,
TVOS en in mindere mate formaldehyde) een duidelijk onderscheid merkbaar tussen concentraties
in binnenmilieus met en zonder gezondheidsklachten (zoals geïllustreerd in Figuren 5, 6 en 7).
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Op basis van de beschikbare gegevens is het niet mogelijk om de omvang van de bedreiging voor
de gezondheid en de onderliggende oorzaken (bronnen) van de overschrijdingen van RW in deze
hoogste 5 % van de binnenmilieus (met overschrijding van de RW van minstens een stof) te
beoordelen. Bovendien verschillen de stressoren die de gezondheidsklachten veroorzaken
waarschijnlijk ook van de prioritaire stoffen in deze review.
Trichloorethyleen vormt een uitzondering op het goed respecteren van RW voor VOS in
binnenmilieus: de 25e percentielwaarde van de monitoringgegevens van de SAMI-Lux-scholen
overschrijdt de geselecteerde RW voor deze stof, net als de 75e percentielwaarde van RCIBwoningen met gezondheidsklachten. In andere (gezondheidsklachtenvrije) databanken gebeurt dat
enkel in een klein deel (boven het 95e percentiel) van de datasets. Een mogelijke reden voor die
hogere frequentie van overschrijding van de RW in deze specifieke studie is dat de twee
databanken gebaseerd zijn op binnenmilieus met gezondheidsklachten.
Voor sommige VOS waren er in geen enkele bestudeerde databank overschrijdingen te vinden.
Dat is het geval voor MTBE, ethylbenzeen, 1,4-dichloorbenzeen, hexaan, heptanen, cyclohexaan,
n-butylacetaat en 3-careen. Die vaststelling suggereert dat die stoffen niet mogen worden
beschouwd als prioritaire stoffen. We wijzen er echter op dat die stoffen werden gemonitord in
verschillende (Vlaamse) datasets, maar in geen enkele andere dataset. We kunnen daarom
besluiten dat we het algemeen respecteren van de respectieve RW van die stoffen niet mogen
veralgemenen op nationaal niveau.


TVOS

Voor de meeste stalen (> 95 %; behalve in BiBa-klaslokalen (2010) en RCIB-crèches)
overschrijden de TVOS-concentraties de richtwaarde van 200 µg/m³ van het Vlaams
Binnenmilieudecreet. Hoewel het vanuit toxicologisch standpunt niet mogelijk is om een RW toe te
kennen aan TVOS, bevestigt de literatuur het gebruik ervan als een screeningparameter voor
mogelijke sensorische irritatie (Mølhave et al., 2003; Salthammer en Uhde, 2011). Het
concentratiebereik dat het Duitse Umwelt Bundesamt voorstelt, vormt een bruikbaar instrument om
TVOS in deze databank te beoordelen. Een vergelijking van de Belgische databank met het Duitse
concentratiebereik toont immers aan dat in alle gezondheidsklachtenvrije milieus de
gekwantificeerde TVOS-concentraties binnen het aanbevolen concentratiebereik voor ruimten die
bedoeld zijn voor een verblijf op langere termijn liggen (behalve voor één huis). In binnenmilieus
waarvoor gezondheidsklachten zijn gemeld, overschrijdt het 75e percentiel daarentegen
beduidend de aanbevelingen voor langdurende blootstelling. De maximale TVOS-concentraties
zijn bovendien gelijk aan of overschrijden de aanvaardbare concentraties voor kortdurende
blootstelling (10-25 mg/m3).


Formaldehyde

Conclusies over het respecteren van RW voor formaldehyde zijn sterk onderhevig aan de keuze
van de RW voor individuele stoffen: in deze beoordeling werd op basis van een transparante
aanpak met een beslissingsboom voor de selectie van RW gekozen voor een RW van 100 µg/m³
(WGO, 2010) voor formaldehyde. Op basis van die RW werden bijna geen overschrijdingen
vastgesteld. Als echter was gekozen voor de meest conservatieve RW, in het geval van
formaldehyde een waarde van 1 µg/m³ (JRC (INDEX), 2005), zou de conclusie luiden dat de
formaldehydeconcentraties in geen enkele van de gemonitorde binnenmilieus van woningen,
scholen of crèches onder deze waarde liggen en dat daarom alle binnenmilieus zouden worden
beschouwd als een 'bedreiging'.
De impact van de RW-keuze is het grootst voor formaldehyde; voor andere stoffen is het effect
veel minder ingrijpend, aangezien de geselecteerde RW zich meestal in het onderste deel van het
RW-bereik bevinden (zie Tabel7)
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Naast formaldehyde werd ook voor xyleen en styreen een strengere RW dan de geselecteerde
gevonden; de toepassing van de strengere waarde voor xyleen (100 µg/m³) en styreen (260 µg/m³)
zou echter zo goed als geen invloed hebben gehad op het resultaat.
Het is belangrijk om te weten dat indicaties en conclusies over het respecteren van RW van
Belgische IAQ-niveaus beperkt zijn tot de stoffen in Tabel 1. Momenteel ontbreken immers de IAQgegevens van verschillende prioritaire stoffen (gedefinieerd in Tabel 1) op een representatief
Belgisch niveau. Zo werden in geen enkele studie concentraties binnenshuis van asbest, ozon,
ammoniak, triclosan, methyleen-di-isocyanaat, glycolethers, permethrin, vinylchloride en
broomhoudende vlamvertragers gemonitord. Bovendien werden in slechts een studie
binnenluchtconcentraties van naftaleen en benzo(a)pyreen gemonitord.
Carcinogene effecten
Voor de schatting van het risico op kanker die te wijten is aan blootstelling binnenshuis aan
benzeen, trichloorethyleen en acetaldehyde wordt het bereik van de mediane waarden uit de
bestudeerde IAQ-studies gebruikt als benaderende waarde voor gegevens over blootstelling die
representatief zijn voor de bevolking. Dat vormt de basis voor de voorspelling van kankergevallen
op basis van IUR's.
 Benzeen
Op basis van het bereik van de mediane benzeenconcentraties in Belgische studies (0,77-5 µg/m³)
bedraagt het risico op kanker als gevolg van blootstelling aan benzeen binnenshuis 4,6-30 per
1 miljoen, uitgaande van levenslange blootstelling aan die benzeenconcentraties. Die cijfers zijn
gebaseerd op de IUR van de WGO (2010) van 6 × 10-6 per µg/m³ en komen overeen met ongeveer
0,5-3 % van de incidentie van leukemie in België (incidentie van 625 per 5 jaar in een bevolking
van 11 miljoen inwoners in België).
In een review over het risico op kanker als gevolg van blootstelling aan VOS in Europa kwamen
Sarigiannis et al. (2011) tot vergelijkbare cijfers voor het risico op kanker als gevolg van blootstelling
aan benzeen binnenshuis, op basis van een kleinere en oudere set van IAQ-monitoringgegevens
voor België (d.i. Stranger et al., 2007). De regionale vergelijking door Sarigiannis et al. (2011) toont
aan dat het risico op benzeengeïnduceerde kanker zich onderaan bevindt in vergelijking met
andere EU-landen (zie Figuur 9).

Figuur 9. Risico op benzeengeïnduceerde kanker (per miljoen) in verschillende Europese landen,
Sarigiannis et al. (2011) aan te vullen. Noot: De EPA-carcinogeniteitsfactor die Sarigiannis et al. (2011)
gebruiken, heeft dezelfde numerieke waarde (6 × 10-6 per µg/m³) als de IUR-waarde van de WGO die in
deze review wordt toegepast.
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Trichloorethyleen

Op basis van het bereik van de mediane trichloorethyleenconcentraties in Belgische studies (0,17 µg/m³) bedraagt het risico op trichloorethyleengeïnduceerde kanker 0,04-3 per 1 miljoen
blootgestelde
personen,
uitgaande
van
levenslange
blootstelling
aan
die
trichloorethyleenconcentraties. Die cijfers zijn gebaseerd op de IUR van de WGO (2010) van
4,3 × 10-7 per µg/m³. We wijzen erop dat de mediane waarde van 7 µg/m³ (SAMI-Lux-scholen)
beduidend hoger is dan de mediane trichloorethyleenconcentraties in andere studies. Bijgevolg zijn
de berekende kankergevallen significant beïnvloed door deze studie. Als er geen rekening wordt
gehouden met deze studie leveren de mediane waarden van de zes andere studies een risico op
kanker als gevolg van blootstelling aan trichloorethyleen van minder dan 1 per 1 miljoen op.


Benzo(a)pyreen

Op basis van de mediane benzo(a)pyreenwaarde van 0,7 ng/m³ (afkomstig uit een enkele studie
met 48 stalen van 25 privéwoningen) bedraagt het risico op benzo(a)pyreengeïnduceerde kanker
60 per 1 miljoen (voor levenslange blootstelling). Die cijfers zijn berekend op basis van de IUR van
de WGO (2010) van 8,7 × 10-5 per ng/m³.


Acetaldehyde en formaldehyde

Op basis van het bereik van mediane acetaldehydeconcentraties in de besproken Belgische
studies (5-23 µg/m³) bedraagt het risico op acetaldehydegeïnduceerde kanker 11-50 per 1 miljoen
(voor levenslange blootstelling). Die cijfers zijn berekend op basis van de IUR van US EPA (1991)
van 2,2 × 10-6 per µg/m³. Dat cijfer voor het risico op kanker als gevolg van blootstelling aan
acetaldehyde dient met voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd omdat de EPA-waarde niet
onlangs werd bepaald (dateert van 1991) en het misschien twijfelachtig is dat lineaire extrapolatie
naar lage doses correct is. OEHHA (2000) extrapoleert naar lage doses voor acetaldehyde.
Bovendien classificeert het IARC acetaldehyde als groep 2B (het bewijs voor de carcinogeniciteit
van acetaldehyde voor mensen is ontoereikend; in dierproeven is er voldoende bewijs voor de
carcinogeniciteit van acetaldehyde), wat een minder strenge beoordeling door het IARC is in
vergelijking met de classificatie van formaldehyde (groep 1: gekend carcinogeen voor mensen);
voor formaldehyde werden er geen kankergevallen berekend omdat de WGO (2010) formaldehyde
beschouwt als een drempelcarcinogeen en alle gemeten blootstellingen aan formaldehyde onder
die drempel vallen. Niettemin is formaldehyde een mutageen carcinogeen dat door het IARC wordt
erkend als carcinogene stof voor de mens van klasse 1. Het is dus bijzonder onwaarschijnlijk dat
er voor mutagene carcinogene stoffen een kritieke dosis bestaat waaronder het agens geen enkel
effect heeft. De WGO (2010) nam acetaldehyde evenmin op in het rapport over de IAQ-richtlijnen.
Dat wijst alweer op gevoeligheid voor de manier waarop de risicowaarden voor carcinogeniciteit
worden geselecteerd. Door de IUR van US EPA (1991) van 1,3 × 10-5 per µg/m³
(plaveiselcelcarcinoom en nasofaryngeaal carcinoom) toe te passen in plaats van de WGOdrempelaanpak (2010) zouden we een aanzienlijk aantal bijkomende kankergevallen als gevolg
van formaldehyde voorspellen. Op basis van het bereik van de mediane
formaldehydeconcentraties in de Belgische studies (16-25 µg/m³) bedraagt het risico op
formaldehydegeïnduceerde kanker 210-320 per 1 miljoen (voor levenslange blootstelling). Die
cijfers liggen verrassend hoog in vergelijking met de resultaten op basis van de aanpak van de
WGO (2010) die ervan uitgaat dat de RW van 100 µg/m³ voldoende bescherming biedt voor
carcinogeniciteit.

Hoge Gezondheidsraad
www.hgr-css.be

− 44 −

Op basis van de beschikbare data lijken benzeen en benzo(a)pyreen de chemische stressoren te
zijn met de grootste impact op kanker als gevolg van slechte IAQ. De impact door blootstelling aan
trichloorethyleen is verwaarloosbaar, terwijl de impact van formaldehyde en acetaldehyde op de
prevalentie van kanker zeer gevoelig is voor de toegepaste methode, en bijgevolg zeer onzeker is.
Kunnen er gezondheidseffecten optreden als gevolg van mengsels in de binnenlucht?
Naast de klassieke stof-per-stofbeoordeling is het belangrijk om te weten dat binnenlucht een
variabel en divers mengsel van chemische stoffen bevat waaraan mensen tegelijk kunnen worden
blootgesteld.
Gecombineerde risicobeoordeling, rekening houdend met het feit dat verschillende stoffen die
binnenshuis voorkomen op hetzelfde doelorgaan/eindpunt kunnen inwerken en daarom samen
zouden moeten worden beoordeeld. Een stof-per-stofbeoordeling van het risico zoals besproken
in de vorige paragrafen kan het risico op 'cocktails' in de binnenlucht onderschatten. De beoordeling
van het risico op mengsels is een proces dat veel middelen vereist en er is geen diepgaande
analyse van de cumulatieve risicobeoordeling van de binnenlucht in België beschikbaar in de
literatuur.
Onlangs werd een screeningoefening voor de beoordeling van cumulatieve effecten toegepast op
binnenluchtmengsels, met 180 stalen van Vlaamse klachtenvrije woningen (2008-2012) en
gegevens van 90 Vlaamse scholen uit de BiBa-studie (2008-2009) (De Brouwere et al., 2014). In
die screeningoefening werd de MCR-aanpak (maximale cumulatieve ratio) gevolgd. Die bepaalt
wanneer cumulatieve risicobeoordelingen het meest vereist zijn. Het gebruik van MCR had als doel
te beoordelen of het risico op een binnenluchtmengsel wordt gedomineerd door een enkele stof of
door de invloed van meerdere chemische stoffen. Het besluit was dat ongeveer 30 % van de
Vlaamse scholen een risico loopt op gecombineerde effecten als gevolg van blootstelling aan
meerdere stoffen. Met een klassieke stof-per-stofaanpak zou die 30 % ten onrechte zijn beoordeeld
als een 'beperkte bedreiging voor de gezondheid door IAQ'. Dat illustreert de behoefte om voor
binnenlucht verder te gaan dan de klassieke stof-per-stofrisicobeoordeling. Toch dient de
MCR-aanpak te worden beschouwd als een screeninginstrument voor mengsels. Momenteel
ontbreekt een meer diepgaande analyse, met inbegrip van de gemeenschappelijke eindpunten, en
die is nodig voor 30 % van de stalen van de binnenlucht. Een dergelijke beoordeling is noodzakelijk
om te bepalen voor welke 30 % van de stalen met een 'risico op gecombineerde effecten' het risico
te wijten is aan overdreven conservatieve veronderstellingen (nl. dosisadditie bij alle onderzochte
stoffen) en voor welke stalen er daadwerkelijk een cumulatief risico bestaat dat wordt veroorzaakt
door gemeenschappelijke eindpunten/werkingsmechanismen van stoffen die in het staal van de
binnenlucht zitten (Meek et al., 2011).
Tot slot is het domein van gecombineerde beoordeling relatief nieuw op het vlak van binnenlucht.
De eerste resultaten wijzen op een risico op gecombineerde blootstellingen aan meerdere stoffen
en vereisen verder onderzoek naar de gemeenschappelijke eindpunten en naar de
gemeenschappelijke bronnen binnenshuis.
1.3.2 Beoordeling van de impact van IAQ in Belgische binnenmilieus
De klassieke risicobeoordeling, zoals beschreven in paragraaf 1.3.1.2, beoordeelt de
overeenstemming van IAQ-gegevens met gezondheidskundige RW en factoren in verband met het
'inhalation unit risk'. Dat laatste maakt het mogelijk om het aantal bijkomende kankergevallen als
gevolg van blootstelling binnenshuis te voorspellen, maar de beoordeling van drempeleffecten is
beperkt tot een kwalificatie van IAQ als 'onder' of 'boven' de referentiewaarden. De techniek kan
bijgevolg geen voorspellingen doen over de impact van een drempeloverschrijding: hoe ernstig zijn
de gezondheidseffecten, wat is de gezondheidslast en hoe hoog is de daarmee samenhangende
kostprijs?
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Er bestaan wel degelijk methodes om de impact te kwantificeren en de last van vervuiling
binnenshuis uit te drukken: DALY. DALY meten gezondheidskloven (nl. door overlijden of ziekte
verloren levensjaren) ten opzichte van gezonde levensverwachting. Ze meten het verschil tussen
een huidige situatie en een ideale of alternatieve situatie. DALY combineren de tijd met ziekte en
de verloren tijd door voortijdige sterfte.
Menselijke populaties ervaren een bepaalde ziektelast (ZL). Die last is gedeeltelijk te wijten aan
blootstelling aan omgevingsstressoren (Environmental Burden of Disease (EBoD) – ziektelast door
de omgeving). Uit schattingen blijkt dat 10-20 % van de totale last in Europa het gevolg is van
omgevingsstressoren (Prüss-Ustün en Corvalán, 2006). De Hollander (1999) biedt een
methodologie om de EBoD te berekenen.
De eenheid die wordt gebruikt in DALY werd oorspronkelijk geïntroduceerd door de WGO en de
Wereldbank om de ZL wereldwijd te vergelijken (Murray en Lopez, 1990, 1996). DALY zijn een
maatstaf voor verloren gezonde levensjaren en is de som van de verloren levensjaren (YLL) door
sterfte vóór de levensverwachting en de door ziekte verloren jaren (YLD). Met DALY worden
ziektes tegen elkaar afgewogen aan de hand van een ernstfactor (gewicht van de ziekte) zodat
vergelijking mogelijk is. Zowel YLL als YLD worden in de eenvoudigste vorm (niets buiten
beschouwing gelaten; niet beïnvloed door de leeftijd) voorgesteld als een vermenigvuldiging van
drie variabelen: aantal personen × ernst × duur. DALY maken relatieve vergelijkingen tussen
verschillende scenario's mogelijk. Een absolute waarde toekennen aan DALY is niet aanbevolen
wegens de verschillende variabelen die de gezondheid beïnvloeden (levensstijl, dieet, roken,
genetische aanleg enz.) (Dahlgren en Whitehead, 1991).
Voor chronische blootstelling aan benzeen en sterfte als gevolg van leukemie werd een statische
berekening uitgevoerd in de EBoDE-studie (Hänninen en Knol, 2011). Het eenheidsrisico van
6 × 10-6 per µg/m³ voor levenslange blootstelling werd toegepast (WGO, 2000). De gemiddelde
jaarlijkse benzeenconcentratie waaraan mensen in België (Vlaanderen) binnenshuis worden
blootgesteld, bedroeg 1,5 µg/m³ (Swaans et al., 2008). De gemiddelde leeftijd van overlijden aan
leukemie in de totale bevolking bedraagt ongeveer 70 jaar, terwijl de levensverwachting 84 is. Dat
is dus een verlies van 14 jaar per persoon. De ernstfactor voor overlijden bedraagt 1. Er gebeurde
een gelijkaardige berekening voor Vlaanderen met een bevolking van 6 miljoen door Buekers et al.
(2012):
DALY per jaar = 1,5 µg/m³ × (6 × 10-6 / 70) × (6 × 106 personen) × 1 × 14 jaar = 10,8
of per miljoen mensen in Vlaanderen 1,8 DALY per jaar.
Tot op heden werden DALY enkel hier en daar toegepast op Belgische IAQ-gegevens: in het
EBoDE-project, het EnVIE-project (2009) en de follow-upstudie ervan, IAIAQ (Jantunen et al.,
2010).
In het EBoDE-project werd de gezondheidsimpact die samenhangt met de blootstelling aan
formaldehyde, benzeen en PM2,5 in België beoordeeld (Hänninen en Knol, 2011). Het EBoDErapport berekende 3,3 DALY per miljoen inwoners per jaar als gevolg van benzeen, 0,1 DALY per
miljoen inwoners per jaar als gevolg van formaldehyde en 7.642 DALY per miljoen inwoners per
jaar als gevolg van PM2,5 in België. Voor verschillende andere stressoren binnenshuis
(verschillende VOS enz.) werden geen DALY voorspeld in het EBoDE-rapport, voornamelijk
wegens het gebrek aan geschikte dosis-responsfuncties, die essentieel zijn voor de voorspelling
van DALY.
In de EnVIE-studie werd de totale ZL als gevolg van binnenluchtblootstelling (met inbegrip van
radon) in België geraamd op 980-1.230 DALY/jaar × miljoen inwoners (Jantunen et al., 2011).
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De aanpak van het EBoDE-project was gebaseerd op de blootstelling (berekeningen beginnen met
gegevens over blootstelling), terwijl de aanpak van de EnVIE-studie was gebaseerd op het
resultaat (berekeningen beginnen met gegevens over gezondheidsresultaat). Idealiter stemmen de
resultaten van de twee methodes overeen.
Volgens Jantunen et al. (2011) kwamen de resultaten van EBoDE en van EnVIE, die allebei werden
verkregen via onafhankelijke en anders uitgevoerde beoordelingen van de EBoD voor zes landen,
verrassend goed overeen, vooral als we bedenken dat EBoDE de totale blootstelling bekijkt en
EnVIE – IAIAQ enkel de blootstelling binnenshuis.
Schram-Bijkerk et al. (2012) vergeleken daarentegen de twee methodes voor de beoordeling van
de binnenluchtimpact in Nederland en besloten dat de resultaten niet vergelijkbaar waren. Ze
raadden een zorgvuldige beoordeling van de ramingen van de ziektelast aan alvorens ze te
gebruiken in beleidsvorming. Een zo diepgaande vergelijking van de beide methodes is tot op
vandaag niet beschikbaar voor IAQ in België.
Volgens Jantunen et al. (2011) in de follow-upstudie van EnVIE (IAIAQ) is omgevingslucht de
oorzaak van twee derde van de totale ZL als gevolg van blootstelling aan het binnenmilieu in
Europa (voornamelijk fijn stof en biologische aërosols, maar ook een aantal VOS). Het resterende
deel van de ZL als gevolg van blootstelling aan het binnenmilieu is te wijten aan verwarmings- en
verbrandingstoestellen (koken en verwarmen met vaste brandstoffen), watersystemen en
waterlekken. Condensatie en de bodem als bron van radon vormen andere belangrijke bronnen
voor de IAQ-gerelateerde ZL. Volgens de EnVIE-studie zijn de voornaamste contaminanten
binnenshuis op het vlak van ZL: fijn stof, vocht, biologische aërosols, radon, CO, VOS.
Hoogstwaarschijnlijk wordt de ziektelast als gevolg van VOS zowel in de berekeningen van EnVIE
als in die van EBoDE onderschat. Daar zijn twee redenen voor: 1) het gebrek aan epidemiologische
gegevens over specifieke dosis-respons voor ziekte die voor verschillende VOS geloofwaardig kan
worden geëxtrapoleerd naar binnenluchtconcentraties (enkel beschikbaar voor benzeen, naftaleen
en formaldehyde); met die ziektelast als gevolg van andere VOS wordt geen rekening gehouden
bij de berekeningen van de DALY; 2) de gezondheidsproblemen door VOS treden vooral op in
nieuwe, pas gerenoveerde of heringerichte gebouwen die – op elk moment – maar een paar
procent van het totale gebouwenaanbod waarin de bevolking woont, uitmaken.
Samengevat bestaan er in de literatuur wel degelijk methodes om de gezondheidsimpact als gevolg
van niet-ideale IAQ te berekenen en werden die hier en daar toegepast op IAQ-gegevens over
blootstelling in België. Het completere beeld van IAQ in België dat we hebben geschetst in deze
studie (zoals besproken in deel 1.2.2) zou kunnen dienen om de huidige DALY-berekeningen te
verbeteren. De Belgische gegevens die werden gebruikt in de EBoDE- en de EnVIE-studie waren
immers gebaseerd op enkele incidentele studies; de gegevens die werden verzameld in deze
review kunnen daarentegen informatie verschaffen die ons een flinke stap dichter brengt bij betere,
accuratere voorspellingen van DALY met betrekking tot IAQ in België.
De volgende stap is een grondige vergelijking van de twee berekeningsmethodes voor DALY
(vergelijkbaar met de Nederlandse studie gepubliceerd door Schram-Bijkerk et al., 2012) en de
toepassing van completere datasets over IAQ in België. Ook de toepassing van het EnVIE-model
voor de berekening van gezondheidsvoordelen van IAQ-beleidslijnen in België zal een waardevolle
stap voorwaarts vormen. In het EnVIE-model zijn de economische gevolgen van verschillende IAQbeleidslijnen op het vlak van DALY opgenomen (zoals geharmoniseerde etiketteringsprotocollen,
beleid inzake binnendringende buitenluchtvervuiling, integratie van IAQ in de EPBD-procedure,
beleid inzake verwarmings- en verbrandingsinstallaties). Die kunnen dienen als een krachtig
instrument om de voordelen van IAQ-beleidslijnen in België te voorspellen.
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1.3.3 Bespreking en conclusies over de impact van IAQ in België
In de klassieke stof-per-stofbeoordeling van het IAQ-gerelateerde gezondheidsrisico heeft de
selectie van de gezondheidskundige referentiewaarde een sterke invloed op de algemene
beoordeling van de gezondheidsimpact; voor de besproken prioritaire stoffen (NO 2, PM, VOS,
TVOS en formaldehyde) in deze review (Tabel 1) is de impact het meest uitgesproken voor
formaldehyde.
Op basis van de beschikbare gegevens over IAQ in België leert de klassieke stof-perstofrisicobeoordeling ons dat in 95 % van de bestudeerde binnenmilieus IAQ moet worden
beschouwd als een 'beperkte bedreiging voor de gezondheid door IAQ'. Er moeten echter drie
belangrijke bedenkingen worden gemaakt: (1) het is nodig om de omvang van de
gezondheidsimpact te meten in de 5 % van de binnenmilieus waar de RW zijn overschreden, (2)
er zitten nog veel meer VOS in de binnenlucht die niet besproken zijn in deze review, (3) er is
behoefte aan completere referentiedatabanken voor IAQ in België. Voorts bleken benzeen en
benzo(a)pyreen de stressoren binnenshuis te zijn met de grootste impact op de incidentie van
kanker.
Overschrijdingen van RW zijn het opvallendst in binnenmilieus waarvoor er
binnenluchtgerelateerde gezondheidsklachten werden gemeld. Dat wordt bevestigd door de TVOS
die sensorische irritatie uitlokken, waarvan er aanzienlijk hogere concentraties worden
gekwantificeerd in binnenmilieus met gezondheidsklachten.
Behalve de stof-per-stofrisicobeoordeling is er ook een cumulatieve risicobeoordeling nodig op
Belgisch niveau. Daarvoor zijn er complete datasets over IAQ nodig die representatief zijn voor de
Belgische binnenmilieus in het algemeen.
Om de ernst en de daarmee samenhangende kostprijs in verband met binnenlucht te ramen, is er
behoefte aan een accuratere berekening van DALY, maar daarvoor zijn er grote en
representatieve datasets over IAQ in België nodig.
1.4 Stand van zaken met betrekking tot productemissies
1.4.1 Context
Het doel van dit deel is om de chemische stoffen die op de prioritaire lijst staan in verband te
brengen met potentiële contaminatiebronnen binnenshuis. We beperken ons tot de volgende
bronnen binnenshuis: bouwmaterialen met inbegrip van coatings, meubilair, huishoud- en
consumptieproducten. Door de mens gecontroleerde activiteiten (bv. roken binnenshuis), HVACcomponenten, verbrandingstoestellen en luchtzuiveringstoestellen werden uitgesloten van deze
review. Radon en schimmel worden besproken in andere delen van deze review. De besproken
binnenmilieus zijn niet-industriële gebouwen.
De meeste prioritaire stoffen zijn VOS-, SVOS- of ZVOS-componenten. De andere stoffen op de
lijst zijn inadembare deeltjes en de anorganische stof ammoniak. Als gevolg van het studiedomein
worden de stoffen CO, CO2 en NO2 niet besproken in deze analyse. Aangezien de Europese Unie
het gebruik van asbest volledig heeft verboden, vloeit de aanwezigheid ervan niet voort uit nieuwe
materialen en is de stof dus ook uitgesloten van deze review.
Om de blootstelling aan verontreinigende stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid te
beperken, wordt doorgaans broncontrole en ventilatie toegepast. Het HealthVent-project
(www.healthvent.eu, 2013) raadt als strategie aan om voornamelijk te focussen op het controleren
van de bronnen van luchtvervuilende stoffen buiten en binnen. Ventilatie moet worden beschouwd
als het laatste redmiddel. Daarom is het heel belangrijk om een verband te leggen tussen de
prioritaire stoffen en de (potentiële) bronnen in Belgische niet-industriële gebouwen
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1.4.2 Literatuurreview van 2005 – heden
De review van Belgische gegevens over IAQ en chemische contaminatiebronnen binnenshuis
omvatte studies van 2005 tot mei 2013. De meeste publicaties met Belgische gegevens focussen
echter op IAQ zonder specifieke aandacht voor de invloed van bronnen. Om een verband te kunnen
leggen tussen Belgische prioritaire stoffen en potentiële bronnen werd informatie samengebracht
uit Europese en internationale krantenartikels met peerreview, technische verslagen van
overheidsinstellingen en -organisaties, testnormen, online databanken, internetbronnen van
overheidsinstellingen,
gecertificeerde
laboratoria,
erkende
certificeringsystemen
en
vooraanstaande organisaties voor lage-emissiematerialen. De beschikbaarheid van actuele
gegevens werd getoetst aan beschikbare informatie uit de nog lopende activiteiten in verband met
materiaalemissies van de EOTA (Europese Organisatie voor Technische Goedkeuringen) (EOTA
PT9) en het CEN (Europees comité voor normalisatie) (CEN/TC 351, CEN/TC139 enz.). Wegens
de beperkte openbare beschikbaarheid van recente gegevens over materiaalemissies zijn ook
gegevens uit oudere (van voor 2005) 'referentierapporten' opgenomen voor het deel met industriële
gegevens.
Belgische referenties
Wetgeving (in België & Europese trend)
Dit deel geeft een kort overzicht van de beleidsmaatregelen en de regelgeving inzake binnenlucht
en producten in België. In België zijn producten gereguleerd op federaal niveau. Gebouwen zijn
een regionale bevoegdheid en gezondheid wordt behandeld op communautair niveau (Goelen et
al, 2003).
De federale wet betreffende de productnormen (1998) en de gerelateerde uitvoeringsbesluiten
stellen dat alle producten die op de Belgische markt worden gebracht zo moeten zijn ontworpen
dat de productie, het gebruik en de verwijdering ervan de menselijke gezondheid niet schaadt en
zo weinig mogelijk bijdraagt aan milieuvervuiling. De hoofddoelstellingen van die wet zijn een
geïntegreerd, duurzaam productbeleid en de implementering van de Europese richtlijnen, alsook
de integratie van gevaarlijke stoffen in het Belgische beleid (wet van 21 december 1998).
Twee andere beleidsdocumenten zijn het Belgische strategische productplan 2009-2012 en het
Belgische strategische luchtplan 2009-2012):
- het strategische productplan 2009-2012 vermeldt als actie 18: de wetgeving betreffende de
huidige ontwikkelingen van de richtlijn inzake bouwproducten aanpassen;
- verder vermeldt het ook:
 actie 27: criteria voor de emissies van bouwproducten;
 actie 28: de emissies van benzeen en formaldehyde van luchtverfrissers beperken;
 actie 29: een databank met emissiegegevens van binnenshuis gebruikte producten
aanleggen;
 actie 33: een overeenkomst sluiten met de sector om VOS-emissies van
consumptieproducten te verlagen.
In 2008 besloot de federale minister van Leefmilieu om een groot overleg met de belanghebbenden
in verband met het milieu te organiseren om nieuwe beleidsacties vast te leggen. In plaats van te
proberen om alle complexe binnenluchtproblemen in een keer op te lossen, werd besloten om te
focussen op wat beheersbaar, realistisch en eventueel onderhandelbaar was: de bronnen
aanpakken, als aanvulling op efficiënte ventilatie aangezien dat binnen de bevoegdheden van de
federale overheid valt. Als gevolg daarvan werd in 2013 een koninklijk besluit betreffende
vloerbedekking en lijmen opgesteld en gepubliceerd (koninklijk besluit van 8 mei 2014 tot
vaststelling van de drempelniveaus voor de emissies naar het binnenmilieu van bouwproducten,
verschenen in het Belgisch Staatsblad van 18/08/2014, notificatie nr. 2012/568/B).
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Dat koninklijk besluit is een nationale implementering van eis 3 'Hygiëne, gezondheid en milieu’
van de Europese verordening inzake bouwproducten (305/2011/EU). Die verordening bevat
bepalingen in verband met de emissies van bouwproducten naar het binnenmilieu in functie van
het beoogde gebruik van die bouwproducten. Het doel is de volksgezondheid te beschermen tegen
schadelijke effecten of het risico op schadelijke effecten te verlagen. Voor luchtverfrissers worden
vergelijkbare federale acties verwacht (het EPHECT-project, www.ephect.eu ).
Specifieke regelgeving over het binnenmilieu in Vlaanderen is te vinden in het Vlaams
Binnenmilieudecreet van 2004. Dat decreet stelt dat al wie verantwoordelijk is voor de bouw, het
onderhoud en de uitrusting van openbare gebouwen verplicht is om alle gezondheidsrisico's van
het binnenmilieu voor inwoners en gebruikers zo veel mogelijk te beperken. Daarom reglementeert
het decreet onderzoek en maatregelen voor het binnenmilieu in woningen en openbare gebouwen,
alsook alle bevoegdheden van de Vlaamse Gezondheidsinspectie en van alle specialisten op het
gebied van de luchtkwaliteit. Voorts bepaalt het de kwaliteitsnormen voor het binnenmilieu in
Vlaanderen. In het Waals Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat er geen
regelgeving over het binnenmilieu.
Verschillende lidstaten van de Europese Unie beschikken over programma's voor emissietests, certificering en -etikettering (Lor et al., 2010). De Europese Commissie werkt (via een opdracht aan
het CEN: CEN/TC 351) momenteel aan een geharmoniseerde norm voor emissietests om te
gebruiken bij de beoordeling van productemissies van VOS in de binnenlucht voor de
implementering van de 'Fundamentele eisen voor bouwwerken nr. 3' van de
Bouwproductenverordening (BPV) inzake Hygiëne, Gezondheid en Milieu, die aandacht schenkt
aan emissies naar de binnenlucht (CEN/TC 351; C. Daümling, 2012; Harrison et al., 2011; ECAIAQ-rapport nr. 27, 2012). Het doel van die verordening is de internationale handel te bevorderen
en handelsbarrières tussen de 27 lidstaten van de Europese Unie op te heffen. Het Europese
initiatief focust op de ontwikkeling van een productbeleid om de binnenluchtkwaliteit en de
gezondheidseffecten ervan op de gebruikers van gebouwen te verbeteren.
Een ander nog lopend Europees initiatief is de oprichting van een werkgroep om geharmoniseerde
Europese Levenscyclusinventarisatie-waarden (LCI) te ontwikkelen door een geharmoniseerde
procedure voor de toepassing van die waarden op te stellen, rekening houdend met de bestaande
Duitse (AgBB) en Franse (ANSES) procedures (http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/publichealth/outcome-workshop-emissions-building-materials). Onder het Belgische voorzitterschap in
2010 werden ook initiatieven genomen om een productbeleid van de Commissie te ontwikkelen
dat
de
binnenluchtkwaliteit
verbetert
(http://www.health.belgium.be/eportal/Aboutus/eutrio/environment/In). Het belang van binnenlucht
werd nogmaals benadrukt tijdens de workshop 'Betere binnenlucht voor een betere gezondheid'
tijdens de Groene Week van 2013 (http://ec.europa.eu/environment/greenweek/).
Industriële gegevens
Tabel 9 biedt een overzicht van de correlatie tussen (1) chemische stoffen uit de prioritaire lijst
zoals te zien in Tabel 1, de aanwezigheid ervan in (2) productwetgeving, protocollen voor vrijwillige
producttests, groene codes en richtsnoeren voor binnenlucht en (3) de potentiële (emissie)bronnen
van die stoffen.
Hoewel er een uitgebreide lijst van nationale en internationale productwetgeving, protocollen voor
vrijwillige producttests, groene codes en richtsnoeren voor binnenlucht beschikbaar is, blijkt uit de
tabel dat niet alle stoffen gemarkeerd zijn in deel 2 (stoffen besproken in beleid) van Tabel 9 (Lor
et al., 2010; Levin, 2010). De voorgestelde selectie verzekert een maximale overlapping tussen de
Belgische doelstoffen en het belang in andere landen.
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Tabel 9. Overzicht van het verband
tussen (1) chemische stoffen op de
prioritaire lijst, de aanwezigheid
ervan in (2) productwetgeving,
protocollen voor vrijwillige
producttests, groene codes en
richtsnoeren voor binnenlucht en
(3) de potentiële (emissie)bronnen

1.4.3 Stoffen en bronnen
1.4.3.1 Prioritaire stoffen en hun bronnen
Alle Belgische prioritaire stoffen (Tabel 1) kunnen worden gelinkt aan bouwmaterialen
en/of meubilair en/of consumptieproducten en/of elektronische apparaten (zie
Tabel 9).
Als we dieper ingaan op de prioritaire stoffen in andere nationale en internationale
productwetgeving, protocollen voor vrijwillige producttests en groene codes zien we
dat er nooit rekening wordt gehouden met de stoffen triclosan en permethrin. De
vereisten voor broomhoudende vlamvertragers zijn beperkt tot eisen in verband met
het VOS-gehalte. Dat komt omdat het moeilijker is die materiaalemissies (SVOS)
analytisch te bepalen, zoals blijkt uit de lopende ontwikkeling van een ISO-norm
(Internationale Organisatie voor Standaardisatie) voor de meting van
polybroomdifenylether, hexabroomcyclododecaan en hexabroombenzeen en uit
lopende onderzoeksprojecten die ingaan op de oorzaken en de impact van
contaminatie binnenshuis met vlamvertragende chemische stoffen (ISO/CD 16000-35;
INFLAME-project).
Enkel het Finse M1-systeem en het Amerikaanse Greenguard-label houden rekening
met de anorganische stof ammoniak. Ammoniak is meestal een stof met secundaire
emissie (d.w.z. een chemische stof die ontstaat door de interacties tussen oxidanten
in de binnenlucht en chemische stoffen op oppervlakken, en door hydrolyse). Zie ook
het deel 'Organische stoffen in de binnenlucht', als gevolg van aantasting van
materialen door vocht (Gustafsson, 1992). De enige referenties waarin de meting van
deeltjesemissies in de gebruiksfase van een product zijn opgenomen, zijn het Deense
Indoor Climate Label (Danish Society of Indoor Climate, 1997) en het Amerikaanse
Greenguard-label (alle deeltjes ≤ 10 µm of inadembare deeltjes) (Greenguard
GGTM.P056.R3, 2007; Greenguard GGTM.P066.R6, 2008; Greenguard UL2819,
2013; in Greenguard slaat 'deeltjes' op producten die fibreuze deeltjes afgeven met
een blootgestelde oppervlakzone in luchtstromen; het gaat om een geforceerde
luchttest met een specifieke testmethode).
1.4.3.2 Organische stoffen in de binnenlucht
Er kunnen een groot aantal stoffen worden aangetroffen in de binnenlucht. Sommige
stoffen kunnen schadelijk zijn op zich, andere pas als ze met elkaar interageren.
Bovendien kunnen mensen anders reageren op dezelfde blootstelling (Jungsoo et al.,
2013). Behalve de stoffen die op de 'Belgische prioritaire lijst' staan (Tabel 1), zijn tal
van (S)(Z)VOS (Duitse AgBB-lijst) en andere intermediaire organische stoffen zoals
radicalen, hydroperoxiden, ionische stoffen en ook soorten die zijn afgezet op deeltjes
niet opgenomen in een lijst. Een voorlopige schematische voorstelling van de
organische stoffen in de binnenlucht door Wolkoff en Nielsen (2001) is te zien in
Figuur 10.
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Figuur 10. Voorstelling van organische stoffen in de binnenlucht (van Wolkoff en Nielsen, 2001)
Binnenlucht bevat organische stoffen en organische stoffen op deeltjes, en verder ook
intermediaire soorten (bv. organische radicalen) en ionische soorten. Het molecuulgewicht van
de stoffen ligt naar schatting onder 1.000 dalton.

Volgens Wolkoff en Nielsen (2001) kunnen we vier soorten organische stoffen
onderscheiden in de binnenlucht, op basis van hun verwachte gezondheidseffect, met
inbegrip van geurhinder (Wolkoff et al., 2006):
 chemisch niet-reactieve (stabiele) organische stoffen, bv. butanol;
 chemisch 'reactieve' organische stoffen zoals alkenen (bv. limoneen) die
reageren met ozon alleen of in combinatie met stikstofdioxide in aanwezigheid
van licht om nieuwe geoxygeneerde producten te produceren;
 organische stoffen die chemische verbindingen vormen met receptorplaatsen
in de slijmvliezen, d.i. biologisch reactief zijn, zoals formaldehyde;
 organische stoffen met (gekende) toxische eigenschappen, bv.
pentachloorfenol. Typisch voor die stoffen is dat ze effecten ontwikkelen over
een lange blootstellingsduur.
De verscheidenheid aan chemische stoffen in bouwmaterialen, meubilair en huishouden consumptieproducten maakt chemische reacties in het materiaal, op het
materiaaloppervlak en in de gasfase mogelijk. Die chemische reacties binnenshuis
staan bekend als een van de hoofdoorzaken van primaire emissie (de fysieke afgifte
van stoffen die in een product zitten) en secundaire emissie (stoffen die ontstaan door
een chemische reactie in het product of in het binnenmilieu) (Levin, 2008; Uhde en
Salthammer, 2007; Nicolas et al., 2007; Weschler, 2004; ECA-IAQ-rapport nr. 26,
2007).
E. Uhde en T. Salthammer verschaffen een niet-exhaustieve lijst van mogelijke
reactieproducten en hun reagentia in de binnenlucht in Tabel 10.
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Tabel 10. Lijst van mogelijke reactieproducten en hun reagentia in de binnenlucht (uit Mendell
M.J., Mirer A.G., Cheung K., Tong M. en Douwes J., 2011)
Reagentia

Producten

α-pineen

Pineenoxide, pinonaldehyde

Limoneen

Limoneenoxide, carvon, formaldehyde

Oliezuur

Heptanal, octanal, nonanal, decanal, 2-decenal

Linoleenzuur

2-pentenal, 2-hexenal, 3-hexenal,
heptedienal, 1-penten-3-on

Linolzuur

Hexanal, heptanal, 2-heptenal, octanal, 2-octenal, 2nonenal, 2-decenal, 2,4-nonadienal, 2,4-decadienal

Hermicellulose

Furfural, azijnzuur

1-fenyl-2-hydroxy-2-methyl-propaan-1-on
(PHMP)

Benzaldehyde, aceton, benzil

1-hydroxycyclohexylfenylketon (HCPK)

Benzaldehyde, cyclohexanon, benzil

2-ethylhexylacetaat

Azijnzuur, 2-ethyl-1-hexanol

Zn-2-ethylhexanoaat

2-ethyl-1-hexaanzuur

n-butylacrylaat

n-butanol

Bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP)

2-ethyl-1-hexanol

Dibutylftalaat (DBP)

n-butanol

Di-isobutylftalaat (DIBP)

2-butanol

Tris(chloorisopropyl)fosfaat (TCPP)

1-chloor-2-propanol, 2-chloor-1-propanol

Tris(1,3-dichloor-2-propyl)fosfaat
(TDCPP)

1,2-dichloorpropaan, 1,2-dichloorpropanol

Tris(2-chloorethyl)fosfaat (TCEP)

2-chloorethanol

Tris(2,3-dibroompropyl)fosfaat (TDBPPTBPP)

2,3-dibroom-1-propanol, 1-broom-2-propanol, 2-broom-1propanol

Styreen + cis-1,3-butadieen

4-fenylcyclohexeen (4-PCH)

Cis-1,3-butadieen + trans-1,3-butadieen

4-vinylcyclohexeen (4-VCH)

2-chloor-1,3-butadieen

1-chloor-4-(1-chloorvinyl)-cyclohexeen

2-heptenal,

2,4-

1-chloor-5-(1-chloorvinyl)-cyclohexeen
Zn-di-ethyldithiocarbamaat

CS2, di-ethylamine

Azodicarbonamide

Semicarbazide

Adipinezuur + 1,4-butaandiol

1,6-dioxacyclododecaan-7,12-dion

Dimethylamino-ethanol + mierenzuur

Dimethylformamide

1-tryptofaan

o-aminoacetofenon

2,3,4,6-tetrachloorfenol

2,3,4,6-tetrachlooranisool

2,4,7,9-tetramethyl-5-dicyne-4,7-diol

Methylisobutylketon (MIBK), 3,5-dirnethyl-1-hexyne-3-ol

(T4MDD)
Azo-bis-isobutyronitril (AIBN)

Tetramethylsuccinonitril

Er bestaat een duidelijke trend om bepaalde (S)(Z)VOS in bouwmaterialen, meubilair,
huishoud- en consumptieproducten te doen dalen of ze te verwijderen. Dat leidt
weliswaar tot lagere VOS-emissies, maar het totale aantal door bouwmaterialen,
meubilair, huishoud- en consumptieproducten uitgestoten chemische stoffen neemt
nog altijd toe.
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Uit onderzoek blijkt dat er enorme kwalitatieve en kwantitatieve verschillen zijn
tussen de chemische emissie van vergelijkbare productbronnen. Wegens veelvuldige
wijzigingen van grondstoffen en productieprocessen bestaan er namelijk geen criteria
of prioritaire lijst waarin alle productemissies zijn opgenomen. Die trend wordt
geïllustreerd voor verf in Figuur 11 en Figuur 12.

Figuur 11. Vluchtige organische stoffen die worden uitgestoten door een selectie van
momenteel op de Belgische markt verkrijgbare verf voor binnen (uit: Lor M., Graindorge F.,
Piens M., Wolfs L. en Remontet P.: conferentie 'Emission and odours from materials', Brussel,
2012)
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Figuur 12. Vluchtige organische stoffen uitgestoten door een selectie van nieuwe formules van
verf voor binnen (uit: Lor M., Graindorge F., Piens M., Wolfs L. en Remontet P., 2012)
Op de horizontale as staan zeven verschillende soorten verf, met emissietest na 3 en 28 dagen.
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Gezondheidskundige ventilatie
Het belang van ventilatie als een factor die de binnenluchtkwaliteit bevorderd, is alom
erkend (Q-INTAIR, 2009; HESE-project, 2002-2005). Goede ventilatie is noodzakelijk
om de accumulatie van onvermijdbare emissies, zoals biologisch afval van de
bewoners van een gebouw, te beperken (California Environmental Protection Agency,
2009
).
Vervuiling buitenshuis draagt sterk bij tot vervuiling binnenshuis. Daarom zijn schone
buitenlucht en indien nodig bescherming tegen vervuiling buitenshuis even belangrijk
om een gezonde binnenluchtkwaliteit te creëren (http://www.lne.be/themas/milieu-engezondheid/onderzoek/BiBa). Buitenlucht die wordt gebruikt voor ventilatie kan
bijgevolg een bron van vervuiling zijn die deeltjes en diverse gassen zoals ozon (O3),
NO2 en VOS bevat. Bovendien kunnen HVAC-componenten (verwarming, ventilatie
en airconditioning) en de ventilatieleidingen zelf ook bronnen van VOS-emissies zijn
(Bluyssen, 2007). Een slechte staat en slecht onderhoud van HVAC-systemen zijn
bewezen risicofactoren (Mendel et al., 2006).
Onlangs (2013) werden voor openbare gebouwen en privégebouwen richtlijnen
ontwikkeld voor gezondheidskundige ventilatie, als onderdeel van het HealthVentproject
van
de
EU
(http://www.healthvent.byg.dtu.dk/).
De
geschikte
gezondheidskundige ventilatiegraad voor een gebouw veronderstelt dat de
buitenluchtkwaliteit voldoet aan de WGO-richtlijnen voor buitenluchtkwaliteit en wordt
bepaald door een minimale gezondheidskundige referentieventilatiegraad (= 4 l/s per
persoon) en een correcte vermenigvuldigingsfactor. Die factor mag niet kleiner zijn dan
1, en is gelijk aan 1 indien er maatregelen voor broncontrole binnenshuis werden
genomen bij de keuze van de gebruikte bouwmaterialen en meubels. Als er geen
maatregelen voor broncontrole werden genomen, is de waarde van de factor 2.
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In deze aanpak wordt voorgesteld om eerst maatregelen voor broncontrole toe te
passen en pas daarna een minimaal vereiste ventilatiegraad te bepalen op basis van
de doeltreffendheid van de initiële initiatieven om de bron te verlagen
(http://www.healthvent.byg.dtu.dk/).
1.4.4 Bespreking en conclusies over bronnen binnenshuis
Om de emissies van binnenshuis gebruikte materialen en producten, de eruit
voorvloeiende blootstelling en de acute en chronische gezondheidseffecten die ermee
gepaard gaan te kunnen beoordelen, moet deze informatie vlot beschikbaar zijn. Het
is duidelijk dat deze informatie ontbreekt, zoals blijkt uit de beperkte openbare
beschikbaarheid van recente gegevens over materiaal- en productemissies, zeker in
de Belgische context.
In tegenstelling tot de Amerikaanse vermelden de Europese certificerings- en
beoordelingsprogramma's geen gedetailleerde gegevens over chemische emissies
voor hun nieuwe materialen en producten. Bovendien is bewezen dat als er meer
producten worden getest, er ook meer chemische stoffen worden waargenomen en
dat prioritaire (VOS-)lijsten niet altijd alle waargenomen chemische stoffen beslaan,
vooral niet in de recente testjaren.
Bestaande recente Europese databanken zoals de BUMA-databank (en de BUMACdatabank) zijn veelbelovend, maar kunnen niet worden beschouwd als exhaustief of
representatief voor de volledige portfolio van binnenshuis gebruikte producten. Voor
dergelijke databanken gebeurt enkel een update zolang de projecten lopen.
Daarom is het nodig een Belgische emissiedatabank – van binnenshuis gebruikte
materialen/producten – te ontwikkelen die regelmatig wordt bijgewerkt om de
'nieuwe' stoffen te kunnen beoordelen en het beleid eraan aan te passen. Volledigere
rapportering van emissietestresultaten zou zowel onderzoekers als producenten in
staat stellen om te starten met een doorlopend productverbeteringsproces dat niet
beperkt blijft tot de criteria voor een specifieke certificering, een specifiek label of een
specifiek scenario waarin de waarden worden gerespecteerd, maar focust op de
verbetering van gezonde binnenlucht in het algemeen.
Om de effectieve implementering van een IAQ-beleid te verzekeren, is harmonisatie
– op Europees niveau – vereist, net als het zorgvuldig in kaart brengen en
combineren van reeds bestaande wetgeving en beleidslijnen die rechtstreeks of
onrechtstreeks gericht zijn op chemische stoffen. De technische problemen die
gepaard gaan met het testen – van de binnenluchtkwaliteit zelf en van de
materiaalemissie – zijn respectievelijk aangepakt in het INDOOR-MONIT-project
(INDOOR-MONIT en Pilot Indoor Air Monitoring, DG Sanco – JRC, 2009-2012) en in
CEN/TC 351 in verband met bouwmaterialen. Diezelfde vooruitgang moet nog worden
geboekt voor andere bronnen (bijvoorbeeld consumptieproducten waarvoor de huidige
kennis
zich
op
prenormatief
niveau
bevindt
(https://esites.vito.be/sites/ephect/Pages/home.aspx) en ook voor de monitoring van
chemische stoffen die buiten het domein van de hoogprioritaire stoffen van het INDEXproject vallen. Om de nieuwe, opkomende stoffen correct te kunnen meten en
monitoren, is aanvullend onderzoek nodig. Een andere lacune in de kennis betreft het
grote verschil in hoe materialen/producten momenteel worden beoordeeld voor
etikettering/certificering en hoe ze zich gedragen in een reëel binnenmilieu waar
er naast primaire emissies ook secundaire emissies plaatsvinden. Ook hier is
aanvullend onderzoek nodig (DO-IT Houtbouw, 2012-2016; Järnström et al., 2008).
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Behalve harmonisatie van de technische kant is ook harmonisatie nodig van de
gezondheidskundige streefwaarden voor stoffen in de binnenlucht die een
bedreiging vormen (INDEX-rapport, 2005).
Mogelijkheden voor die geharmoniseerde criteria zijn te vinden in ECA-rapport nr. 27
(EUR 25276 EN, 2012), maar dat kader zou moeten worden uitgebreid zodat het
evaluatieprotocollen van andere landen bevat, alsook andere bronnen dan enkel
bouwmaterialen. De harmonisatie van de LCI-waarden die nodig zijn voor de
gezondheidskundige beoordeling van productemissies binnenshuis is momenteel aan
de gang (Kephalopoulos en Kotzias, 2011).
Om een goede IAQ te verkrijgen in gebouwen is het niet enkel noodzakelijk om
producten met een lage emissie te kiezen, maar ook om ventilatiesystemen goed te
ontwikkelen, bedienen en onderhouden en bewoners aan te zetten tot verantwoord
gedrag (door de burgers te sensibiliseren en te informeren) (Bluyssen et al., 2010). Zoals
reeds vermeld in het EnVIE-project zou IAQ moeten worden opgenomen in de energieefficiënte procedures van de richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen
(EPDB) (EnVIE Co-ordination Action on Indoor Air Quality and Health Effects,
Deliverable 0.1.4, 2009).
Dezelfde discrepantie treedt op in de meeste beoordelingsprogramma's voor groene
gebouwen (BREEAM, Valideo, LEED enz.), die aan belang winnen en waarin IAQ
relatief weinig doorweegt (Yu en Kim, 2011; Referentiekader voor duurzame
woningen, WTCB, 2010).
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1.5 Conclusies en aanbevelingen wat betreft
verontreinigende stoffen binnenshuis in België

prioritaire

chemische

Sinds 2005 werd een groot aantal chemische stoffen beoordeeld in minstens
788 Belgische binnenruimtes, in de meeste gevallen gezondheidsklachtenvrije
woongelegenheden, scholen en crèches. Op grond van dat onderzoek beschikken we
over uitgebreide kennis over de aanwezigheid van chemische stoffen in het
binnenmilieu waarvoor er degelijke steekproef- en analysemethodes bestaan en
waarvan de toxicologische invloeden gekend zijn (zoals BTEX, formaldehyde,
acetaldehyde, trichloorethyleen, tetrachloorethyleen, pineen, limoneen en ook PM,
CO, CO2 en radon). Er is echter veel minder bekend over de aanwezigheid
binnenshuis van chemische agentia met minder degelijke steekproef- en
analysemethodes. Uit een klassieke beoordeling van de gevolgen voor de gezondheid
van NO2, PM, VOS, TVOS en formaldehyde in deze review komt naar voren dat 95 %
van de onderzochte Belgische binnenruimtes kan worden geclassificeerd als een
'beperkte bedreiging voor de gezondheid door IAQ' inhoudend, maar ook dat 5 % van
de onderzochte sites zeer zorgwekkend is. Op grond van de beschikbare Belgische
data blijkt overschrijding van de gezondheidskundige referentiewaarden en hoge
TVOS-concentraties het vaakst voor te komen in gebouwen waar
gezondheidsklachten optreden. Er werd vastgesteld dat benzeen en benzo(a)pyreen
potentieel de grootste impact hebben op de incidentie van kanker in de onderzochte
binnenruimtes. Het is belangrijk om te weten dat die conclusie gebaseerd is op een
klassieke stof-per-stofanalyse van enkele stoffen en op een selectie van beschikbare
gezondheidskundige referentiewaarden. Om het gezondheidsrisico van blootstelling
binnenshuis te verlagen, is er een specifieke controle van de bron nodig. De beperkte
openbare beschikbaarheid van emissiedata staat echter nog altijd een accurate
beoordeling van de impact van materiaalemissies op IAQ en op het daarmee gepaard
gaande gezondheidsrisico in de weg.
De algemene analyse van de huidige kennis over IAQ in België bracht hiaten in de
nationale kennis en de behoefte aan verder onderzoek aan het licht. Die behoeften
betreffen het domein van de typering en beoordeling van IAQ, beoordeling van de
blootstelling en van de gevolgen voor de gezondheid, en ook productemissies en
bronidentificatie. Er is ook behoefte aan harmonisatie op nationaal niveau.
1. Baselineniveaus. Meer gegevens over baselineniveaus van verontreinigende
stoffen van de binnenlucht die onlangs als prioritaire stof zijn gekenmerkt (bv.
gebaseerd op gegevens over productemissie) of over verontreinigende stoffen
waarvoor onderzoek gebeurt naar de gevolgen voor de gezondheid en de
blootstellingsroutes zullen leiden tot een accuratere beoordeling van het
gezondheidsrisico en tot de bepaling van geschikte preventieve acties. Een van de
manieren om representatieve datasets te verkrijgen, is de implementatie van een
continu IAQ-controlenetwerk op basis van vrijwillige medewerking van eigenaars
van gebouwen en/of eigenaars van geselecteerde woningen.
2. Referentiedatabase voor IAQ en bronnen van binnenhuisvervuiling. Opstellen
van een grootschalige referentiedatabase voor IAQ in België die representatief is
voor binnenmilieus en bronnen van binnenhuisvervuiling in België, en geschikt
voor datamining. In die database moeten dan verschillende binnenmilieus,
(toekomstige) prioritaire stoffen en ook emissiegegevens voor alle soorten
producten die binnenshuis worden gebruikt opgenomen zijn. De start van die actie
zou kunnen worden geïmplementeerd door het oprichten (onder overheidstoezicht)
van een permanente Belgische IAQ-commissie.
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3. Geüpdatete lijst van prioritaire stoffen. Lijsten van prioritaire stoffen regelmatig
aanvullen met nieuwe chemische stoffen die zijn vastgesteld tijdens
productemissietests.
Zo bevat de Belgische prioritaire lijst geen stoffen zoals ftalaten (SVOS,
vermoedelijke hormoonontregelaars) (Carlstedt et al., 2013) en voor bepaalde
stoffen die al op de lijst staan (bv. vlamvertragers en ammoniak) moet de
testmethode nog worden ontwikkeld of geoptimaliseerd.
4. Geharmoniseerde
steekproefstrategieën
voor
brontoewijzing.
De
harmonisatie van strategieën voor geschikte tools voor brontoewijzing voor IAQbeoordelingen bij binnenmilieus die gezondheidsklachten veroorzaken
(brontoewijzing) en gezondheidsklachtenvrije binnenmilieus zal resulteren in een
gerichtere anticipatie op bronnen en gezondheidsklachten.
5. Geharmoniseerde analysemethodes en -tools. IAQ-gegevens zijn vergelijkbaar
als ze zijn gebaseerd op geharmoniseerde steekproef- en analysemethodes en strategieën. Zo zal harmonisatie de validiteit en het gebruik van een
referentiedatabase voor IAQ en bronnen van binnenhuisvervuiling verhogen. Die
behoefte geldt voor (1) prioritaire stoffen in tabel 1, met focus op opkomende
verontreinigende stoffen, (2) nieuwe stoffen die buiten de IAQ-richtlijnen van
INDEX, de WGO en Vlaanderen vallen (bv. SCHER-opinie IAQ, opgenomen in
IAQ-richtlijnen van andere landen), prioritaire stoffen volgens andere landen (bv.
OQAI (Observatoire de La Qualité de L’Air Intérieur) in Frankrijk, GerES (German
Environmental Survey) in Duitsland enz.) en stoffen die als 'zorgwekkend' zijn
bestempeld (zoals acroleïne enz.), en (3) stoffen die als prioritaire stof zijn
gekenmerkt op basis van gegevens over materiaalemissie, substituten voor
verboden stoffen, secundairereactieproducten.
6. Geharmoniseerde gezondheidskundige streefwaarden en referentiewaarden.
De beoordeling van gezondheidskundige streefwaarden voor zorgwekkende
verontreinigende stoffen van de binnenlucht moet geharmoniseerd worden. Voorts
moet het aantal chemische stoffen die worden uitgestoten door andere producten
dan bouwmaterialen en die buiten het bereik van de WGO vallen uitgebreid
worden. Bovendien zal een uitgebreide en geharmoniseerde lijst van RW, met
inbegrip van opkomende verontreinigende stoffen, zorgen voor een accuratere
beoordeling van de impact van IAQ. Momenteel bestaat dit werk uit een
'lappendeken' van RW met verschillend gebruik van beoordelingsfactoren.
7. Nieuwe steekproefmethodes en analysetechnieken. De ontwikkeling en
optimalisatie van nieuwe steekproeftools, -methodes en analysetechnieken die
geschikt (en specifiek bedoeld) zijn voor steekproeven in het binnenmilieu van
nieuwe en opkomende verontreinigende stoffen.
8. Follow-up op lange termijn van IAQ. Het opstellen van een IAQ-followupprogramma op lange termijn in een representatieve woningvoorraad (zie Britse
privéwoningen in Engeland – tijdstrends over tien jaar) zal informatie verschaffen
over de impact van bouwtrends en het gedrag van bewoners op IAQ en toelaten
om de werking van geschikte datamanagementtools te tonen. IAQ in energieefficiënte woningen, renovaties van gebouwen, nieuwe (duurzame)
bouwmaterialen, luchtdichtheid, mechanische ventilatie en de impact van
menselijk gedrag op IAQ moeten speciale aandacht krijgen. Er zijn ook followupstudies op lange termijn nodig die focussen op omgevingen waar kwetsbare
groepen wonen en op micromilieus met vermoedelijk hogere concentraties van
opkomende verontreinigende stoffen.
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9. Cumulatieve blootstelling en beoordeling van het gezondheidsrisico. Een
complex mengsel van stoffen kan worden aangetroffen in het binnenmilieu als
gevolg van de enorme kwalitatieve en kwantitatieve
verschillen in de afgifte van de
- 57 bronnen van contaminatie van het binnenmilieu en hun potentiële gevolgen voor
de gezondheid. Een diepgaandere analyse van de gevolgen die voortvloeien uit
gecombineerde blootstelling aan verschillende stoffen in de binnenlucht (bv.
groepering van stoffen die dezelfde/vergelijkbare gevolgen veroorzaken) is nodig
voor een preciezer antwoord in de follow-up van screening. Er is meer onderzoek
nodig om de beperkte kennis over de gevolgen voor de gezondheid en voor het
comfort door blootstelling aan de complexe mengsels die voorkomen in
binnenmilieus uit te breiden.
10. Certificering en secundaire emissies. We moeten een beter inzicht krijgen in
hoe
materialen/producten
momenteel
worden
beoordeeld
voor
labelling/certificering met betrekking tot hun gebruik binnenshuis en tot het gedrag
van bewoners in een echt binnenmilieu. Ook gecombineerd gebruik van producten
en reactieve chemie behoren daartoe. In een tweede fase moet er ook rekening
mee worden gehouden dat er secundaire emissies plaatsvinden naast de primaire
emissies.
11. Kostenraming van IAQ: Een verkennende studie naar de socio-economische
kosten van de binnenluchtkwaliteit is vereist, met inbegrip van een preciezere
berekening van DALY’s.
12. Een goede IAQ in gebouwen. Om een goede IAQ te bereiken in gebouwen
moeten er zo vaak mogelijk producten met lage emissie worden gebruikt, maar het
is ook onontbeerlijk dat het ontwerp, het gebruik en het onderhoud van de
ventilatiesystemen degelijk zijn (Bluyssen et al., 2010). IAQ moet worden
geïntegreerd in de energie-efficiëntieprocedures van de richtlijn betreffende de
energieprestatie van gebouwen (EPDB); voorts is er een aanzienlijke behoefte aan
een grondigere integratie van IAQ in beoordelingsprogramma's voor groene
gebouwen (BREEAM, Valideo, LEED enz.).
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2. Microbiologische verontreinigende stoffen binnenshuis in België
2.1 Overzicht van microbiële verontreinigende stoffen binnenshuis
2.1.1 Inleiding
Vaak voorkomende biologische contaminanten binnenshuis zijn onder andere
bacteriën, virussen, schimmels, zwammen, huisstofmijten en dierlijke allergenen. Ze
worden vaak aangetroffen in zones met vocht of water. Stilstaand water, materiaal met
waterschade of natte oppervlakken kunnen een kweekgrond vormen voor schimmels,
aanslag, bacteriën en insecten. De bron van biologische verontreinigende stoffen kan
zich in het gebouw of buiten bevinden. Gecontamineerde centrale
luchtbehandelingsystemen kunnen nog problematischer zijn omdat ze de
contaminanten kunnen verspreiden in het hele gebouw. Door de relatieve
luchtvochtigheidsgraad te beheersen, kan de groei van bepaalde biologische
contaminanten worden geminimaliseerd.
Anderzijds kunnen socio-economische problemen, de globale opwarming van de
aarde en ingrijpende gedragswijzigingen in de toekomst aanleiding geven tot grote
veranderingen in de binnenmilieus, eventueel met nieuwe schadelijke effecten voor de
gezondheid van de mens.
2.1.2 Voornaamste microbiële verontreinigende stoffen
2.1.2.1 Natuurlijke bronnen
De meeste microbiële verontreinigende stoffen binnenshuis hebben een natuurlijke
oorsprong. Stof in de lucht dat van buiten komt, dringt regelmatig onze huizen binnen,
stapelt zich daar op (Horner et al., 2004) en kan een reservoir met een grote
biodiversiteit vormen.
De aanwezigheid van dieren, planten en mensen in het gebouw is een belangrijke bron
van allergenen. Talgklieren, speeksel en urine van dieren bevatten specifieke eiwitten
die bij mensen allergieën kunnen veroorzaken. Die eiwitten zetten zich af op de
huidschilfers van het dier, waar ze uitdrogen en via de lucht worden verspreid. Kattenen hondenallergenen worden gedragen door kleine, via de lucht verspreide deeltjes
en kunnen lang in de lucht blijven hangen. Omdat huidschilfers van katten en honden
adherent zijn, kunnen die allergenen ook gemakkelijk van de ene naar de andere
kamer en van het ene naar het andere gebouw worden overgedragen. Kleding kan
dus een belangrijke bron van katten- en hondenallergenen binnenshuis zijn. Dat
verklaart waarom katten- en hondenallergenen zelfs voorkomen in neergeslagen stof
van woningen zonder huisdieren, hoewel de concentraties in de huizen waar de dieren
wonen duidelijk hoger liggen (Wood et al., 1992; Custovic et al., 1998; Macher et al.,
2005).
 De aanwezigheid van dieren, planten en mensen in het gebouw is een belangrijke
bron van allergenen.
Bacteriën zijn van nature aanwezig in het binnenmilieu. De meeste zijn afkomstig van
mensen en huisdieren, maar ze kunnen ook afkomstig zijn van de buitenlucht, de
vegetatie en de bodem. Binnenshuis zijn de predominante natuurlijke bacteriën
grampositief en behoren ze tot de Micrococcaceae en vooral tot de Staphylococcus
(Gorny et al., 1999, 2002; Bouillard et al., 2005; Stryjakowska-Sekulska et al., 2007;
Golofit-Szymczak & Gorny, 2010).
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Uit een studie die werd uitgevoerd in Polen blijkt dat de concentratie van bacteriële
aërosol binnenshuis, bepaald met een Andersen zestrapsimpactor, meestal ongeveer
103 KVE (kolonievormende eenheid)/m3 bedroeg in huizen en 102 KVE/m3 in kantoren.
Staphylococcus epidermidis bleek de op een na vaakst voorkomende soort te zijn (na
Micrococcus spp.) en was aanwezig in 76 % van de huizen.
In een studie in 100 grote Amerikaanse kantoorgebouwen (Tsai et al., 2002) waren de
grampositieve kokken de enige groep die significant vaker voorkwam binnenshuis (39
vs. 24 KVE/m3 met een Agar eentraps-, meergatenimpactor), vooral in de zomer (116
vs. 87 KVE/m3). Rintala et al. (2008) kwamen ook tot de conclusie dat de bacteriële
flora van huisstof complex is en vooral grampositieve soorten bevat. In openbare
gebouwen kunnen echter ook bepaalde gramnegatieve bacteriën voorkomen op
oppervlakken. Zo werden in shoppingcentra, kinderdagverblijven en kantoren totale en
fecale bacteriën aangetroffen op respectievelijk 20 % en 7 % van de oppervlakken
(Reynold et al., 2007).
 De bacteriële flora van huisstof is complex en bevat vooral grampositieve soorten.
In openbare gebouwen kunnen echter ook bepaalde gramnegatieve bacteriën
voorkomen op oppervlakken.
Buitenlucht is ook een belangrijke bron van natuurlijke, via de lucht verspreide
schimmelsporen, die sterk seizoensgebonden zijn en in hoge concentraties kunnen
voorkomen. Volgens de schimmelsporenkalender voor de buitenlucht in Brussel (Air
Allergy, 2014) is dat voornamelijk het geval voor drie schimmels die allergieën kunnen
veroorzaken: Alternaria alternata (juni-september) en Cladosporium spp., voornamelijk
C. herbarum en C. cladosporioides (mei-oktober). Die schimmels leven doorgaans op
planten, wat verklaart waarom hun aantal toeneemt in het vegetatieseizoen. Steriel
mycelium op agarculturen is ook sterk vertegenwoordigd in dat seizoen.
Via de buitenlucht verspreide schimmels kunnen gebouwen binnendringen en zich
opstapelen in neergeslagen stof. De analyse van stof voor cultiveerbare
schimmelkolonies (Horner et al., 2004) toont aan dat zwammen die op bladeren
groeien een aanzienlijk deel (> 20 %) uitmaken van de totale kolonies in minstens 85 %
van de stalen. De twee Cladosporium-soorten zijn meestal van buiten afkomstig, maar
de analyse van de schimmelflora in huisstof met een ribosomale DNA-sequentie
(Pitkäranta et al., 2008) geeft aan dat C. cladosporioides en C. herbarum tot de
dominante soorten behoren. Alternaria alternata-antigenen kwamen ook vaak voor in
Amerikaanse huizen; 95 % tot 99 % van de verzamelde stofstalen bevatte
detecteerbare concentraties van A. alternata-antigenen (Salo et al., 2006).
Andere via de lucht verspreide schimmelsporen, die ook buiten voorkomen en worden
aangetroffen in neergeslagen stof binnenshuis, zijn bijvoorbeeld basidiosporen. Die
worden voornamelijk in de herfst geproduceerd, maar zijn het hele jaar door te vinden
in neergeslagen stof binnenshuis (Pitkäranta et al., 2008). Indien de patiënt
seizoensgebonden klinische symptomen vertoont, kan de kalender van de
voornaamste via de buitenlucht verspreide schimmelsporen de arts helpen om een
mogelijk verband tussen gezondheid en natuurlijke omgeving vast te stellen.
Blootstelling aan seizoensgebonden schimmels die zich hebben opgestapeld in
neergeslagen stof binnenshuis kan echter ook de rest van het jaar voorkomen.
Neergeslagen stof bevat dus tal van microbiële verontreinigende stoffen in
verschillende hoeveelheden (Macher et al., 2005). Rekening houdend met de
resuspensie van stof in de lucht (Gomez et al., 2007; Rajah et al., 2010) kan het
fenomeen van accumulatie van neergeslagen stof het hele jaar door een belangrijke
bron van schadelijke effecten vormen.
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 Ook buitenlucht is een belangrijke bron van natuurlijke, via de lucht verspreide
schimmelsporen die gebouwen kunnen binnendringen en zich opstapelen in
neergeslagen stof.
Neergeslagen stof bevat tal van materialen in verschillende hoeveelheden. Rekening
houdend met de resuspensie van stof in de binnenlucht kan het fenomeen van
accumulatie van neergeslagen stof het hele jaar door een belangrijke bron van
schadelijke gevolgen zijn.
2.1.2.2 Antropogene bronnen buitenshuis
Naast de natuurlijke, via de lucht verspreide schimmels en bacteriën buitenshuis
kunnen menselijke activiteiten ook specifieke contaminaties uitlokken. Die kunnen
naburige gebouwen binnendringen en zich opstapelen in neergeslagen stof. In steden
vormt de afbraak van een oud gebouw altijd een tijdelijke, maar vaak belangrijke bron
van stof dat allerlei schimmels bevat, vooral van het genus Penicillium en Aspergillus.
Vuilnisbelten, openbare afvalsorteercentra of industriële composteercentra stoten
permanent een hele reeks bacteriën en schimmels uit.
In de omgeving van composteercentra waren bijvoorbeeld de thermofiele schimmel
Aspergillus fumigatus en bepaalde thermofiele bacteriën zoals Bacillus
stearothermophilus, Thermus thermophilus of Thermoactinomyces vulgaris (Strom,
1985; Beffa et al., 1996) sterk vertegenwoordigd. In een studie (Albrecht et al., 2008)
stelden de auteurs vast dat er uit de wind nog abnormale microbiële concentraties
meetbaar waren op een afstand van 800 tot 1.400 meter. De concentraties van
thermotolerante schimmels en Thermoactinomyces lagen op die afstand nog een tot
twee grootteordes hoger dan de natuurlijke microbiële achtergrondconcentraties. Er
werden ook een aantal microbiële vluchtige organische stoffen (MVOS) geproduceerd.
Heer et al. (2003) hebben bacteriën, schimmels en Thermoactinomyces in de lucht in
de buurt van een composteercentrum gemeten. Ze stelden vast dat tot op een afstand
van 1.400 meter de microbiële concentratie, vooral voor thermofiele bacteriën, hoger
was dan de natuurlijke achtergrondconcentraties. Wat de gezondheid betreft, hadden
de mensen die het dichtst bij het composteercentrum wonen (150 tot 200 m) de meeste
klachten. Ook de verblijfsduur in de buurt van de site leek een belangrijke factor.
 Naast de natuurlijke, via de lucht verspreide schimmels en bacteriën buitenshuis
kunnen menselijke activiteiten ook specifieke contaminaties in de buurt van woningen
uitlokken (antropogene bronnen). Die contaminanten kunnen naburige gebouwen
binnendringen en zich opstapelen in neergeslagen stof.
2.1.2.3 Ontwikkeling van micro-organismen als gevolg van vochtbronnen in
gebouwen
In onze streken komt overmatig vocht in gebouwen vaak voor en zorgt dit voor de
ontwikkeling van specifieke micro-organismen. Vocht in gebouwen kan verschillende
oorzaken hebben. De oorzaken kunnen buiten het gebouw liggen, zoals
binnensijpelend regenwater of doorsijpelend grondwater. Het vocht kan ook
binnenshuis ontstaan, bijvoorbeeld door een lekkende waterleiding, menselijke
activiteiten zoals ademhalen, koken, wassen, transpireren enz. in combinatie met
onvoldoende ventilatie in het gebouw. Vocht is een essentieel element voor
microbiologische ontwikkeling, die wordt gekenmerkt door een fenomeen van
uitbreiding van specifieke micro-organismen.
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Tabel 11. Voorbeelden van menselijke bronnen van vochtproductie in gebouwen

Menselijke bronnen van vocht
Personen in rust
Personen met matige activiteit
Koken
De was drogen

Vochtproductie
40 g/uur
60 g/uur
2 kg/dag
1,5 kg/dag

Zichtbare schimmelvorming als gevolg van waterschade wordt vaak beschouwd als de
belangrijkste microbiologische contaminatie in de woning. Die gecontamineerde
oppervlakken kunnen echter een onverwachte biodiversiteit bevatten (Park & CoxGanser, 2011). Andere micro-organismen, die door hun geringere grootte minder
opvallen, en die schimmels komen samen voor. Dat is zo voor zwammen die zich
voeden met mijten en tal van bacteriën (Mehrer et al., 2005; Anderson et al., 2003).
Er werden meer dan honderd schimmelsoorten geteld in door water beschadigde
bouwmaterialen. De soorten die het vaakst worden aangetroffen in woningen zijn
Cladosporium sphaerospermum, Aspergillus versicolor, verschillende soorten van
Penicillium, gevolgd door Alternaria, Chaetomium en Stachybotrys chartarum (Beguin
& Nolard, 1994; Reboux et al., 2009).
Sommige bacteriën, voornamelijk Streptomyces spp., komen samen voor met
schimmels in door vocht aangetaste woningen. Ze produceren verschillende toxische
metabolieten, zoals monoactin, nonactin, staurosporine en valinomycin, die enkel
werden aangetroffen op natte bouwmaterialen (Täubel et al., 2011).
We wijzen erop dat schimmelvorming, met alle gerelateerde micro-organismen zoals
bacteriën en mijten, niet altijd zichtbaar is. Schimmels kunnen zich vormen op
verborgen natte plaatsen, bijvoorbeeld onder de vloer, achter beplanking, in holle
scheidingsmuren enz. Matrassen, stoffen zetels, tapijten, kleding en schoenen kunnen
ook een prima substraat vormen voor schimmel en mijten (Dermatophagoides).
Kakkerlakken vereisen ook grote aandacht. Concentraties van kakkerlakallergeen zijn
meestal het hoogst in keukens en badkamers. Vochtigheid lijkt een belangrijke factor
te zijn voor een kakkerlakkenplaag (Eggleston en Arruda, 2001).
 Vocht in gebouwen komt vaak voor en kan verschillende oorzaken hebben. In onze
streken komt zichtbare schimmelvorming als gevolg van overmatig vocht regelmatig
voor en wordt het vaak beschouwd als de voornaamste microbiologische contaminatie
in de leefomgeving. Andere micro-organismen, die door hun geringere grootte minder
opvallen, en die schimmels komen echter vaak samen voor. Dat is zo voor zwammen
die zich voeden met mijten en tal van bacteriën. Vochtigheid lijkt ook een belangrijke
factor te zijn voor een mijten- of kakkerlakkenplaag.
2.1.2.4 Centrale airconditioninginstallatie en diverse andere ventilatiesystemen
Er zijn een aantal gezondheidsklachten en aandoeningen vastgesteld met de
veralgemening van systemen voor verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC).
Sommige daarvan bleken het gevolg te zijn van specifieke contaminaties in de
installaties.
Luchttoevoerfilters kunnen bijvoorbeeld een accumulatie van stof in de leidingen
veroorzaken en een impact hebben op de binnenluchtkwaliteit. In kantoorgebouwen
die zijn uitgerust met HVAC is de belangrijkste bron van de ontwikkeling van microorganismen echter het water in de tank van de bevochtiger en oppervlakken in koude
bevochtigers.
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De vaakst voorkomende schimmels in bevochtigers zijn Exophiala jeanselmei,
Acremonium strictum, Phoma spp. en Phialophora spp. (Heinemann et al., 1994).
Bacterieconcentraties zijn soms ook bijzonder hoog.
Als het technische onderhoud van airconditioninginstallaties regelmatig gebeurt, treedt
er meestal geen microbiologische contaminatie op als gevolg van HVAC-systemen.
Het ontbreken van richtlijnen (standaardprocedures) en het beperkte aantal studies
(Chasseur et al., 2003; Chasseur et al., 2000; Malchaire et al., 1999) over
schoonmaakprotocollen voor een effectief microbiologisch onderhoud dragen echter
nog bij aan die contaminatie.
Andere gemechaniseerde systemen voor luchtbehandeling en -verwarming (of afkoeling) komen vaker voor in collectieve en individuele leefomgevingen. Grondluchtwarmtewisselaars (ook 'Canadian airshafts' of 'puits canadiens' genoemd) kunnen
bijvoorbeeld een belangrijke bron van de ontwikkeling van micro-organismen zijn
omdat er een groot risico is op condensatie in de luchtschacht.
 In het binnenmilieu moet rekening worden gehouden met verschillende oorzaken
van microbiële contaminatie. De natuurlijke en antropogene bronnen buitenshuis, die
zich opstapelen in neergeslagen stof, zijn soms verrijkt met specifieke microorganismen uit bronnen binnenshuis. De ontwikkeling is altijd het gevolg van de
aanwezigheid van water, een bron van schade aan gebouwen die vaak voorkomt in
onze streken. Er bestaan echter verschillende andere bronnen van water, die
bijvoorbeeld ontstaan tijdens het bevochtigingsproces in het HVAC-systeem of door
condensatie in grond-luchtwarmtewisselaars.
2.1.2.5 Maatschappelijke evoluties
Omdat volgens nieuwe reguleringsnormen gebouwen moeten voldoen aan een
verplichte energie-efficiëntie is ons binnenklimaat de afgelopen jaren ingrijpend
veranderd, wat soms leidt tot schadelijke effecten voor de menselijke gezondheid. Het
ziet ernaar uit dat verschillende factoren die evolutie de volgende decennia nog zullen
bespoedigen. Zo zijn steeds meer mensen omwille van socio-economische problemen
bijvoorbeeld genoodzaakt om in steeds kleinere en slecht aangepaste ruimtes te
wonen, terwijl de omvang en de frequentie van overstromingen in de toekomst
waarschijnlijk zullen toenemen door de klimaatverandering.
Andere gedragswijzigingen kunnen ook bijdragen aan de vervuiling van de lucht die
we inademen, zoals de behoefte om ons te omringen met huisdieren, planten of een
hele reeks technologische gadgets die zogezegd onze omgeving en onze gezondheid
verbeteren.
Omdat we steeds meer beseffen dat onze omgeving een belangrijke rol speelt voor
onze gezondheid komen er nieuwe producten of concepten op de markt, die voordeel
kunnen halen uit het feit dat ze niet wettelijk verplicht zijn om te bewijzen dat ze nuttig
of efficiënt zijn, maar vooral dat ze geen gezondheidsrisico's inhouden. Enkele
bedenkelijke voorbeelden zijn acariciden of andere gesofisticeerde concepten om
mijten uit matrassen of tapijten te weren. Ook voor de nutteloze variatie van biociden
om beschimmelde zones te reinigen en zelfs voor het verstuiven van 'goede' bacteriën,
zogenaamde probiotica, die zogezegd de omgeving zuiveren, bestaan zelden
wetenschappelijke studies die hun schadeloosheid aantonen.
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 Omdat we steeds meer beseffen dat onze omgeving een belangrijke rol speelt voor
onze gezondheid komen er nieuwe producten of concepten op de markt, die voordeel
kunnen halen uit het feit dat ze niet wettelijk verplicht zijn om te bewijzen dat ze nuttig
of efficiënt zijn, maar vooral dat ze geen gezondheidsrisico's inhouden.
.
2.1.3 Staalnamemethodes
Staalnameprocedures zijn de afgelopen jaren sterk geëvolueerd dankzij nieuwe
microbiologische technieken. Bijgevolg worden micro-organismen niet meer
geïdentificeerd en geteld onder de microscoop of na cultuur. Er zijn verschillende
biochemische,
immunologische
en
moleculaire
identificatieen
kwantificeringstechnieken beschikbaar, hoewel ze zich nog in het academische
stadium bevinden.
Bovendien is het groeiende aantal nieuwe technieken niet bevorderend voor een
consensus over de standaardisatie van staalnameprocedures en -analyses. Daardoor
is het dus ook moeilijk om normen en richtlijnen op te stellen.
Momenteel worden methodes die gebaseerd zijn op culturen nog steeds het vaakst
bestudeerd en ontwikkeld voor veldonderzoek. Omdat ze beperkt zijn tot
levensvatbare bacteriën blijft een consensus over gestandaardiseerde protocollen
problematisch. De keuze van het agarmedium, de temperatuur en de incubatietijd zijn
cruciaal. Voor pathologieën van allergische, irriterende of toxische aard moet ook
rekening worden gehouden met niet-levensvatbare micro-organismen; hun aandeel is
moeilijk in te schatten, maar kan oplopen tot 90 % (Alvarez et al., 1995).
Er is ook een grote verscheidenheid aan staalnamestrategieën. Lucht is de vaakst
gekarakteriseerde matrix, hoewel de samenstelling ervan vaak onstabiel is. Door die
onstabiliteit zijn een langere staalnameduur en herhaalde staalnames vereist, wat
moeilijk is met agarmedia. Bovendien zijn er veel soorten luchtmonsternemers
beschikbaar, met diverse kenmerken en prestaties en verschillende
gebruiksaanwijzingen (op het vlak van de staalnameduur, het gebruik van
verschillende agarmedia, variabele incubatietemperaturen). Die verschillen
belemmeren een vergelijkende beoordeling van de resultaten die beschikbaar zijn in
de literatuur en maken het niet eenvoudiger om een consensus over luchtstaalname
van microbiologische verontreinigende stoffen te formuleren. Niettemin kan
luchtstaalname nuttige informatie opleveren, maar wegens de onstabiliteit van lucht
moet de staalname worden ondersteund door de analyse van andere matrices zoals
neergeslagen stof op meubilair en andere horizontale oppervlakken of stofophoping in
tapijten, zetels en matrassen.
 Er bestaat momenteel geen consensus over de grote verscheidenheid aan
staalnamestrategieën. Luchtstalen kunnen tijdens een microbiologische audit nuttige
informatie verschaffen, maar dat volstaat niet omdat de lucht onstabiel is. De
luchtstaalgegevens moeten worden bevestigd door de analyse van andere matrices,
zoals neergeslagen stof op meubilair en andere horizontale oppervlakken of
stofophoping in tapijten, zetels en matrassen.
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2.1.4 Laboratoriumanalyses
Net als voor staalnamestrategieën blijft een consensus voor gestandaardiseerde
laboratoriumanalyseprotocollen problematisch. In het laboratorium gebeurt microbiële
analyse niet altijd even nauwkeurig. Voor schimmels is de identificatie bijvoorbeeld
soms beperkt tot het genus (Cladosporium spp., Penicillium spp.), en zelfs enkel tot
bepaalde groepen van soorten met eenvoudige macroscopische criteria (zwarte
gisten). In andere gevallen kan de identificatie worden uitgevoerd tot op soortniveau.
Het is dan belangrijk om een uniforme nomenclatuur van de soorten toe te passen.
Penicillium chrysogenum en Penicillium notatum duiden bijvoorbeeld geen twee
verschillende soorten aan, maar zijn synoniemen.
In recente studies maakten de ontwikkeling van nieuwe moleculaire technieken zoals
ITS-sequencing (Internal Transcribed Spacer) van het ribosomale DNA
(desoxyribonucleïnezuur) en het gebruik van PCR-methodes het mogelijk om de
identificaties te verfijnen, van de klassiekere middelen tot de identificatie van niet
gemakkelijk te cultiveren en/of dode soorten in culturen. Die innoverende moleculaire
instrumenten zijn veelbelovend, vooral voor bacteriën, maar blijven tot nog toe zeer
academisch en duur voor de screening van micro-organismen in de omgeving.
 De verscheidenheid van de prestaties van de monsternemers en van de
staalnameprocedures voor schimmels en bacteriën komen nog bovenop de diversiteit
van de methodes in de verschillende analyseniveaus, wat een consensus voor
standaardisatie nog ingewikkelder maakt.
2.1.5 Normen, richtlijnen, interpretatie van de resultaten
2.1.5.1 Geen gezondheidskundige normen
Momenteel is het niet mogelijk om gezondheidskundige normen te geven voor het
aanvaardbare aantal micro-organismen in het binnenmilieu. Er is weinig bekend over
het precieze oorzakelijke verband tussen bepaalde micro-organismen en hun effecten
op de menselijke gezondheid. Micro-organismen maken deel uit van de normale
leefomgeving. Ze zijn altijd aanwezig geweest in binnen- en buitenlucht. Als de
blootstelling aan micro-organismen of hun bijproducten veel hoger is dan in een
normale leefomgeving kan hun aanwezigheid schadelijk zijn voor de gezondheid.
 Momenteel is het niet mogelijk om gezondheidskundige normen te formuleren over
het aanvaardbare aantal micro-organismen in het binnenmilieu, maar de verschillende
laboratoria hebben enkele drempelwaarden
en passen die toe. Die waarden
– 65berekend
–
hangen samen met een specifieke methodologie die het laboratorium gebruikt en
maken het mogelijk om microbiële afwijkingen in milieus vast te stellen.
Op zones met zichtbare schimmel worden ook vaak mijten aangetroffen (33,1 %). Met
dat microscopische element wordt in epidemiologische studies doorgaans geen
rekening gehouden. In Taiwan werd een significant dosisafhankelijk verband
vastgesteld tussen de ernst van zichtbare schimmelgroei binnenshuis en de totale
serum-IgE-concentratie (immunoglobuline E) bij kinderen die in het huis wonen (Hsu
et al., 2010). De IgE die specifiek is voor de schimmelallergenen die doorgaans worden
bestudeerd kon die correlatie niet verklaren, terwijl de IgE die specifiek is voor
mijtenallergenen beter leek aan te sluiten op de beoordeelde ernst van de
schimmelgroei binnenshuis. De studie suggereert dat mijtenallergenen een cruciale rol
spelen, waarbij bovendien blootstelling aan schimmels de gevoeligheid in
binnenmilieus kan versterken (Chasseur et al., 2014).
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De blootstelling aan schimmels kan immers gepaard gaan met gelijktijdige blootstelling
aan andere microbiële en chemische agentia in het binnenmilieu. Dat is een van de
redenen waarom we nog geen specifieke oorzakelijke verbanden tussen blootstelling
aan schimmels en gezondheidseffecten hebben kunnen aantonen en er diepgaander
onderzoek nodig is (Hossain et al., 2004; Park & Cox-Ganser, 2011).
2.1.5.2 Federale wetgeving
Het welzijn van werknemers
Voor microbiële contaminanten binnenshuis en gezondheid kunnen we ons baseren
op informatie in de arbeidsreglementering.
De welzijnswet (wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers
bij de uitvoering van hun werk) dient als basis voor de wetgeving inzake gezondheid
en veiligheid op het werk in België. Die wet zet kaderrichtlijn 89/391/EEG van de Raad
van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering
van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het
werk om in Belgische wetgeving.
Er wordt echter ook rekening gehouden met micro-organismen die kunnen worden
gemanipuleerd en gebruikt. Het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 inzake
biologische agentia (codex over het welzijn op het werk, Titel V, Hoofdstuk 3)
specificeert de voorschriften/regels voor de bescherming van werknemers tegen
biologische agentia. Dat besluit specificeert het wettelijke kader met betrekking tot de
blootstelling aan biologische agentia en verdeelt ze in vier categorieën naargelang het
potentiële gevaar. Het besluit beschrijft ook verschillende beheersmaatregelen die de
werkgever moet nemen om de basisprincipes na te leven en zo elke blootstelling te
vermijden. Werknemers die zijn blootgesteld aan biologische agentia moeten minstens
een keer per jaar een medisch onderzoek ondergaan (of vaker, afhankelijk van het
advies van de adviserende geneesheer/bedrijfsarts).

 In het besluit van 4 augustus 1996, dat nog steeds van kracht is, worden de
biologische agentia ingedeeld in vier groepen naargelang het risico op infectieziekten.
De gezondheidsrisico's van omgevingsgebonden en niet-infectieuze bacteriën worden
echter volledig over het hoofd gezien. De definitie van de biologische agentia van
groep 1, gedefinieerd als niet in staat om ziektes uit te lokken bij mensen, klopt niet
voor allergieën;
Specifieke aanbevelingen voor Legionella spp.
In België dragen verschillende instellingen bij tot het controleren van de blootstelling
aan Legionella: de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg voor wat gezondheid en veiligheid op het werk betreft, de Hoge
Gezondheidsraad als milieuautoriteit voor openbare zaken. België is ook lid van de
European Study Group for Legionella Infections (ESGLI, 2014).
De Hoge Gezondheidsraad heeft twee rapporten over Legionella opgesteld, evenals
een adviesrapport voor zorginstellingen om Legionella-infecties te voorkomen (HGR,
2002).
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Wallonië

« Arrêté du Gouvernement wallon
déterminant les conditions sectorielles
relatives aux bassins de natation
couverts et ouverts utilisés à un titre
autre que purement privatif dans le
cadre du cercle familial, lorsque la
surface est inférieure ou égale à 100 m²
ou la profondeur inférieure ou égale à
40 cm utilisant un procédé de

Enkel specificaties voor openbare zwembaden:
 twee analyses van sanitair water per jaar
voor Legionella pneumophila (om de zes
maanden) + elke staalname: twee stalen
afgenomen, een zonder doorspoelen, een
tweede na twee tot drie minuten
doorspoelen;
 De temperatuur van de productie van
warm water voor de douches is 65°C

“Vlaams Binnenmilieubesluit
Besluit van de Vlaamse Regering
houdende maatregelen tot bestrijding
van de gezondheidsrisico’s door
verontreiniging van het binnenmilieu (11
juni 2004)”

Biotische factoren in
de binnenlucht
(Huisstofmijten,
micro-organismen,
schimmels,
Kakkerlakken
rat/muis,
mijten)

Legionella

Vervangt de eerdere regelgeving inzake
Legionella in het sanitaire systeem, koeltorens en
bevochtigers. Bepaalt verschillende regels voor
instellingen met een hoog of matig risico voor
patiënten.
Benadrukt het belang van een controleplan,
ondersteund door Legionella-analyses in water:
L. pneumophila in stalen van sanitair water
Legionella-soorten in stalen van koeltorens
Specificeert richtwaarden voor biotische factoren
in de binnenlucht van woningen en openbare
gebouwen
- Huisstofmijt ≤ 0,2 mg guanine/g stof
- Micro-organismen ≤ 500 KVE/m³
- Schimmels ≤ 200 KVE/m³

“Besluit van de Vlaamse
Regering van 9 februari 2007
betreffende de preventie van de
veteranenziekte
op
publiek
toegankelijke plaatsen. (B.S. 4 mei
2007)”

Legionella

Vlaanderen

Inhoud

Wetgeving

Biologische agentia

Gemeenschap

Overzicht van de regionale regelgeving inzake micro-organismen

Tabel 12. Overzicht van de regionale regelgeving inzake micro-organismen

2.1.5.3 Wetgeving in de verschillende gewesten: Vlaanderen, Wallonië en Brussels Gewest

van

+
Geen
methodologie,
geen referenties,
geen definities van
micro-organismen
+

Opmerkingen
de HGR
+
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Schimmels/zwammen

Legionella

De
vereisten
voor
koeltorens
worden
gespecificeerd in de milieuvergunning
De gezondheidsvereisten bestaan uit de
afwezigheid
van
zwammen,
parasieten,
gevleugelde insecten en knaagdieren die
gevaarlijk of schadelijk zijn voor de gezondheid
van de bewoners

For cooling towers: see environmental
permit
« Code Bruxellois du logement
(28. 07.2013) “

+/Het
woord
'afwezigheid' wordt
niet gedefinieerd

+

+/Enkel
specificaties voor
zwembaden

+

De aanwezigheid van Serpula lacrymans of
vergelijkbare zwammen kan de veiligheid van de
structuur in het gedrang brengen

Specificaties voor zwembaden
 Analyses van L. pneumophila in het water
van de douches
 Minimaal een keer per jaar

+/Eenvoudig,
maar daardoor kan
de situatie worden
onderschat

worden

Aanwezigheid van schimmel > 1 m² in één ruimte
of in een sanitaire ruimte kan schadelijk zijn, de
onderzoeker moet stalen nemen voor aanvullende
analyses (door erkende laboratoria)

De
vereisten
voor
koeltorens
gespecificeerd in de milieuvergunning

“Besluit
van
de
Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van 10
oktober 2002 tot vaststelling van de
exploitatievoorwaarden
voor
zwembaden
(B.S. 8.11.2002)”

Opmerkingen van de Belgische Hoge Gezondheidsraad (HGR)
+ Aanpak voldoet en is gebaseerd op wetenschappelijke studies
+/- Aanpak voldoet niet en kan tot beoordelingsfouten leiden
- Onjuist en leidt tot beoordelingsfouten

Brussels
Gewest

Schimmels/zwammen

désinfection autre que le chlore ou en
combinaison avec du chlore
(M.B. 12 juillet 2013) »
« Code wallon du Logement
30.08.2007 - Arrêté du Gouvernement
wallon déterminant les critères minima
de
salubrité,
les
critères
de
surpeuplement et portant les définitions
visées à l’article 1er, 19à22bis du Code
wallon
du logement
(M.B.
du
30.10.2007) »

In de verschillende richtlijnen en regelgevingen ontbreken vaak details of referenties
in verband met de aanbevolen staalname- en analysemethodologieën, waardoor ze
onbruikbaar worden en soms leiden tot een foute milieudiagnose.
Dat is het geval voor het besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen tot
bestrijding van de gezondheidsrisico’s door verontreiniging van het binnenmilieu
(11 juni 2004). Het ontbreken van referenties of details in verband met staalname en
analyses en het gebruik van onnauwkeurige terminologie, zoals alle micro-organismen
(bacteriën, protozoa enz.) of alle schimmels (mesofiele, thermofiele, xerofiele enz.),
maakt die regelgeving onbruikbaar. Wanneer er geen precieze methodologie wordt
gebruikt en enkel de luchtkwaliteit (een onstabiele matrix) wordt bestudeerd, is
bovendien een ernstige onderwaardering van de microbiologische contaminatie
mogelijk.
Een simpele en arbitraire aanpak geniet vaak de voorkeur, zelfs als die niet blijkt te
voldoen voor een exhaustieve beoordeling van de biocontaminanten. Dat is het geval
voor een louter visuele beoordeling van schimmel zoals voorgesteld in de 'Code wallon
du logement' (30 augustus 2007). Het gaat om een eenvoudige visuele aanpak die
gebaseerd is op een arbitraire beoordeling van de beschimmelde oppervlakken.
Te grote eenvoud kan echter leiden tot een instrument dat moeilijk te gebruiken is. In
de Brusselse Huisvestingscode (28 juli 2013) stipuleren de gezondheidsvereisten de
afwezigheid van zwammen, parasieten, gevleugelde insecten en knaagdieren die
gevaarlijk of schadelijk zijn voor de gezondheid van de bewoners. De definitie van
'afwezigheid' voor zwammen, insecten of bacteriën in binnenmilieus is echter
onduidelijk, en we kunnen ons afvragen of het wel mogelijk is dat er in een woning
geen schimmels of bacteriën aanwezig zijn.
 Binnen de verschillende drempelwaarden voor microbiologische agentia die de
regionale regelgeving aanreikt, heerst er een onnauwkeurige terminologie en een
gebrek aan details of referenties in verband met staalname- en analysemethodologie,
wat ervoor zorgt dat de waarden onbruikbaar zijn en kunnen leiden tot een verkeerde
interpretatie van de resultaten.
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“Brochure
Wonen
gezondheid, 3e
editie,
Ministerie van
de
Vlaamse
Gemeenschap
2005/2009”

Tabel biotische factoren:
 aanbevolen waarde voor bacteriën: 10.000 KVE/m³
(te veel gram+)

Interpretatie van de aanwezigheid van bacteriën in de binnenlucht:
 zeer laag < 100 KVE/m³
 laag < 500 KVE/m³
 matig < 2.500 KVE/m³
 hoog < 10.000 KVE/m³
 zeer hoog > 10.000 KVE/m³ (= maximumwaarde)

Tabel biotische factoren:
 richtwaarde alle schimmels:
< 200 KVE/m³
 aanbevolen waarde voor individuele schimmels
< 50 KVE/m³
(behalve
Cladosporium),
Alternaria
sp
< 500 KVE/m³, Cladosporium sp < 500 KVE/m³
 Toxische schimmels: afwezigheid aanbevolen (Aspergillus sp,
Fusarium sp, Penicillium sp, Stachybotrys sp)

Inhoud
Interpretatie van de aanwezigheid van schimmels in de binnenlucht:
 zeer laag < 50 KVE/m³
 laag < 200 KVE/m³
 matig < 1000 KVE/m³
 hoog < 10.000 KVE/m³
 zeer hoog > 10.000 KVE/m³ (= maximumwaarde)

Tabel 13. Overzicht van de regionale richtlijnen voor micro-organismen
Overzicht van de regionale richtlijnen voor micro-organismen

2.1.5.4 Richtlijnen in de verschillende gewesten: Vlaanderen, Wallonië en Brussels Gewest

Geen
referenties
in
verband met methodes,
arbitrair

Geen
precisering
of
referenties in verband met
staalname
en
impactortype Toch een
goede methodologische
aanpak
voor
de
interpretatie
van
de
resultaten voor schimmel,
want het betreft een
kwalitatieve aanpak
Geen
precisering
of
referenties in verband met
staalname
en
impactortype

Opmerkingen van de HGR
Geen
precisering
of
referenties in verband met
staalname
en
impactortype, en enkel
kwantitatieve aanpak
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Brussels
Gewest

Schimmels

Huisstofmijten

“Brochure
Wonen
gezondheid, 3e
editie,
Ministerie van
de
Vlaamse
gemeenschap
2005/2009”
« Info
Fiches
Bâtiment
Durable
Recommandati
on
pratiques
CSS11
Limiter
les
sources
de
pollution
intérieure :
Biocontaminant
s, (07.2010) »
Huisstofmijt: ≤ 0,2 mg guanine/g stof
Maximumwaarde 0,6 mg guanine/g stof

Bacteriële toxinen: maximumwaarde < 100 ng/m³
Legionella in de lucht: afwezigheid aangeraden

Classificatie gebaseerd op de gecontamineerde oppervlakken
 Lage risico's < 0,3 m²
 Matige risico's 0,3 – 3 m²
 Hoge risico's > 3 m²

Interpretatie van de aanwezigheid van schimmels in de binnenlucht
(kantoren):
 zeer laag < 25 KVE/m³
 laag < 100 KVE/m³
 matig < 500 KVE/m³
 hoog < 2.000 KVE/m³
 zeer hoog > 2.000 KVE/m³

Interpretatie van de aanwezigheid van schimmels in de binnenlucht
(woningen):
 zeer laag < 50 KVE/m³
 laag < 200 KVE/m³
 matig < 1.000 KVE/m³
 hoog < 10.000 KVE/m³
 zeer hoog > 10.000 KVE/m³ (= maximumwaarde)







referenties

Geen
precisering
of
referenties in verband met
staalname
en
impactortype
Enkel
kwantitatief
Onbruikbaar (noch door
RCIB, noch door WIV
gebruikt)
+/Eenvoudig,
maar
daardoor kan de situatie
worden
onderschat
Arbitraire schaal in plaats
van 'risicoschaal'

Geen
precisering
of
referenties in verband met
staalname
en
impactortype
Enkel
kwantitatief Onbruikbaar

+
+
Maar geen
vermeld

niet-gespecificeerde
toxinen
niet-gespecificeerde
methode
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> 50 KVE/l: controle
> 1.000 KVE/l: contaminatie: acties vereist
> 10.000 KVE/l: zware contaminatie: sluiting
installatie vereist (ontsmetting en controle)

Risico op allergie 100 huisstofmijten/g
Risico op astma 500 huisstofmijten/g

+ Aanpak voldoet en is gebaseerd op wetenschappelijke studies
+/- Aanpak voldoet niet en kan tot beoordelingsfouten leiden
- Onjuist en leidt tot beoordelingsfouten

Comment Opmerkingen van de Belgische Hoge Gezondheidsraad (HGR)

Legionella
pneumophila

Huisstofmijten

van

de

+

+/Momenteel
is
de
beoordeling gebaseerd op
de allergenen of op
guanine en niet op het
aantal mijten
Noch door RCIB, noch
door SAMI/LPI, noch door
WIV gebruikt

 Binnen de verschillende drempelwaarden voor microbiologische agentia die de regionale
documenten aanreiken, heerst er een onnauwkeurige terminologie en een gebrek aan details of
referenties in verband met de staalname- en analysemethodologie, wat ervoor zorgt dat de
waarden vaak onbruikbaar zijn en kunnen leiden tot een verkeerde interpretatie van de resultaten.
Dat uit zich vaak in contradicties tussen uitspraken in officiële aanbevelingen en de ervaring van
mensen die plaatselijk actief zijn in het veld.
2.1.5.5 Ongezondverklaring: Vlaanderen, Wallonië en Brussels Gewest
De verschillende gewesten hebben een beleid uitgestippeld over hoe moet worden opgetreden
indien er zichtbare schimmel/zwammen aanwezig zijn in woningen en hoe een woning
onbewoonbaar moet worden verklaard.


Vlaanderen: In het document 'Wonen Vlaanderen' wordt ook rekening gehouden met de
'aanwezigheid' van zichtbare schimmelgroei op plafonds en muren om een woning
ongeschikt te verklaren voor menselijke bewoning. De beoordelingsschaal voor
schimmelgroei verwijst naar de specificatie 'veralgemeend of niet veralgemeend' in verband
met verschillende vochtproblemen (condensatie, capillariteit enz.). De aanwezigheid van
zichtbare schimmel telt mee voor de definitieve beoordelingsscore om de woning
onbewoonbaar te verklaren (Technisch Verslag voor woningen, 1 januari 2013).



Wallonië: In de 'Code wallon du logement' wordt de aanwezigheid van zichtbare schimmel
in woningen beschouwd als een 'intrinsiek kenmerk' van het gebouw dat de gezondheid
van de bewoners schaadt. De aanwezigheid van schimmel die meer dan 1 m² beslaat in
een enkele kamer van de woning of in een sanitaire ruimte dient verder te worden
onderzocht (op verzoek van de onderzoeker).



Brussels Hoofdstedelijk Gewest: De Brusselse Huisvestingscode van 17 juli 2003, art. 3,
§ 3, verklaart dat de aanwezigheid van zwammen, parasieten, insecten enz. schadelijk is
voor de gezondheid van de bewoners van het gebouw. Door Ja of Nee te kiezen in de
beoordelingstabel (Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2006) wordt rekening gehouden met
de aanwezigheid van zwammen in de woning. Het document 'Kwaliteitsnormen voor
woningen, verklarende nota, uitgave 2013' (Directie Huisvesting, 2013) stipuleert dat
woningen schoon en droog moeten zijn, zonder enig spoor van zwammen of vocht.

2.1.5.6 Internationale richtlijnen
Er bestaan momenteel geen gezondheidskundige normen voor het aanvaardbare aantal
micro-organismes in het binnenmilieu, en ook geen internationale regelgeving voor
concentraties van via de lucht verspreide schimmels of schimmelsporen. Verschillende
internationale organisaties (WGO, EPA, Santé Canada, Centers for Disease Control and
Prevention US (CDC), American Conference of Governmental Industrial Hygienists (AGCIH) enz.)
hebben richtlijnen opgesteld om de resultaten gemakkelijker te kunnen interpreteren.
Tal van publicaties verschaffen gegevens over totale concentraties van zwammen in de
binnenlucht. Die waarden helpen bij de interpretatie van meetresultaten, maar zijn geen
drempelwaarden voor gezondheidseffecten. Andere belangrijke instrumenten zijn onder andere
visuele inspectie van het gebouw op waterschade en schimmelgroei. Saneringsbeslissingen
baseren op de omvang van de zichtbare schimmelcontaminatie is een aanpak die uitgaat van
praktische overwegingen, aanvaard is in het veld en opgenomen is in bijna alle richtlijnen. Tussen
de verschillende richtlijnen bestaat er een zekere variatie wat de classificatie op grootte van de
zichtbare schimmel betreft.
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 Er bestaan momenteel geen gezondheidskundige normen voor het aanvaardbare aantal microorganismen in het binnenmilieu, en ook geen internationale regelgeving voor concentraties van via
de lucht verspreide schimmels of schimmelsporen.
2.1.5.7 Instrumenten voor interpretatie van de staalnameresultaten: consensus van
onderzoekers


Schimmels

De aanwezigheid van eender welke schimmel, levend of dood, in eender welke zone of op eender
welke plaats in een gebouw, vormt een gezondheidsrisico en moet worden verwijderd. Het risicoen saneringsniveau hangt voornamelijk af van de omvang van de contaminatie, maar er wordt ook
rekening gehouden met de aanwezigheid van mogelijk toxische schimmels. Er bestaat
momenteel geen internationale regelgeving voor via de lucht verspreide concentraties van
schimmels of schimmelsporen, maar in de praktijk heerst er een zekere consensus over de
karakterisering van de schimmelcontaminatie in een binnenmilieu.
Een van de meest voor de hand liggende en eenvoudige instrumenten is een visuele inspectie van
het gebouw op tekenen van waterschade en schimmelgroei. Saneringsbeslissingen baseren op de
omvang van de zichtbare schimmelcontaminatie is een aanpak die uitgaat van praktische
overwegingen, aanvaard is in het veld en opgenomen is in bijna alle richtlijnen.
Tabel 14. Beoordeling van zichtbare schimmelgroei, referentie: AGCIH

Classificatie
Klein
Matig
Groot

Beschrijving
Totale zone < 0,3 m² zichtbare schimmelgroei
Totale zone tussen 0,3 m² en 3 m² zichtbare schimmelgroei
Totale zone > 3 m² zichtbare schimmelgroei

De meeste richtlijnen raden ook aan dat bewoners zones van minder dan 1 m² zelf reinigen, zonder
speciale training, maar met persoonlijke beschermingsuitrusting (US Environment Protection
Agency EPA, 2012).
Er kunnen ook vaak verborgen contaminaties voorkomen waarvoor staalnamemethodes zoals
analyse van de lucht of van neergeslagen stof vereist zijn. Die kwantitatieve en kwalitatieve
methodes hangen sterk af van de gebruikte methode en van andere omgevingsfactoren. Voor via
de lucht verspreide contaminatie zijn de onstabiliteit van via de lucht verspreide schimmel, de keuze
tussen verschillende impactoren en bijgevolg van de staalnamemethodes bijvoorbeeld factoren die
een consensus het meest bemoeilijken. Momenteel worden voorstellen tot drempelwaarden
vermeden (WGO, 2009) of soms wordt het gebruik ervan vrij ingewikkeld (WGO, 2003).
Dat is jammer, want het kwantitatieve aspect blijft cruciaal om de blootstelling en bijgevolg de
daarmee samenhangende gezondheidsrisico's te beoordelen.
In de praktijk worden er dus verschillende kwantitatieve drempelwaarden gebruikt, maar dat zorgt
uiteraard voor een interpretatie die afhangt van de ervaring en het oordeel van de deskundige,
d.w.z. een subjectieve bijdrage die bijgevolg behoorlijk kan variëren.
Om de subjectiviteit te verkleinen, is benchmarking van begin tot einde essentieel om
slotconclusies te trekken. Voor omgevingsschimmels werd die benchmarking begin jaren 90 al
voorgesteld voor via de lucht verspreide schimmels. Dat kon een beginpunt zijn om tot een
consensus te komen.
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In 1995 (Tabel 15) werden in 'The fungal contamination in Public buildings: a guide to Recognition
and Management', uitgegeven door Environmental Health Directorate Health Canada, Ottawa,
Ontario, drempelwaarden gegeven, maar ze zijn opgenomen in een protocol dat is gebenchmarkt
op negen punten (bijlage B). Dat document zou de basis moeten vormen voor de beoordeling van
schimmelcontaminatie in niet-industriële binnenmilieus, aangezien de milieuaanpak ervan rekening
houdt met de kwalitatieve criteria en daarom kan worden uitgebreid naar andere micro-organismen
zoals bacteriën. De methodologie werd eerst beschreven (RCS, vier minuten voor staalname).
Daarna begon de audit met de observatie (bijlage B, § 1), gevolgd door de opsporing van specifieke
schimmels (§ 2, wat vereist identificatie in een gespecialiseerd laboratorium), en er werd rekening
gehouden met de duurzaamheid van de vastgestelde contaminaties (§ 3: de lucht is onstabiel).
Wat de drempelwaarden betreft (§ 5, 6, 7), lag de nadruk op de specificiteit, wat onder andere een
onderscheid tussen bronnen binnenshuis en buitenshuis mogelijk maakt.
Tabel 15. Voorstel voor drempelwaarden voor via de lucht verspreide schimmels in huizen,
rekening houdend met de specificiteit van de schimmel (Env Health Directorate Health Canada,
Ottawa, Ontario, 1995)
Schimmels in de
binnenlucht van
woningen
Concentratie KVE/m³
(RCS-toestel,
staalname gedurende
vier minuten)
MAAR:

'Normaal'

Zwak

Aanvaardb
aar

< 50*

> 50

> 150

als de binnenen buitenlucht
kwalitatief en
kwantitatief
vergelijkbaar
zijn

aanvaardbaar MAAR
ALS er ook maar een
enkele andere soort dan
Cladosporium en
Alternaria voorkomt, is
verder onderzoek vereist

> 500

aanvaardbaar in
de zomer MAAR
ALS er ook maar
een enkele
andere soort dan
Cladosporium en
Alternaria
voorkomt, is
verder onderzoek
vereist

Onlangs stelde de RCIB voor Brusselse leefomgevingen een index voor met drempelwaarden voor
specifieke schimmels, volgens hetzelfde proces dat wordt gebruikt in Canada en met een vrij
vergelijkbaar protocol (RCS+, 80 liter, 25°C). Die index is gebaseerd op verschillende via de lucht
verspreide concentratiepercentielen die werden verkregen voor enkele specifieke schimmels
(Tabel 16) (Chasseur et al., 2015).
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Andere soorten
0

Gemiddeld

0

Voldoende

13-25

Slecht

0

25-38

Alarmerend

13

38-63

100-138

> 75

> 250

> 288

> 47

> 25

> 13

> 2.550

> 765

> 2.550

> P99

Onaanvaardbaar

13-75

63-250

138-288

20-47

0-13

75-100

14-20

Gisten

50-75

7-14

0-50

0-25

Steriel mycelium

0

0-13

7

0

0

838-2.550

88-765

200-2.550

P95-P99

0-7

0

0

338-838

38-88

75-200

P90-P95

Aspergillus fumigatus

0

Stachobotrys chartarum

0

225-338

25-38

38-75

P85-P90

Moet geen rekening mee worden gehouden

0

Chaetomium spp.

113-225

0-25

25-38

P75-P85

Cladosporium herbarum,
Cladosporium cladosporioides,
Alternaria

0-113

Penicillium spp.

0

0-25

Aspergillus versicolor

Cladosporium sphaerospermum

0-P75

Percentielen

Speciale contaminatie
binnenshuis of van
antropogene aard

Zwam die geen sporen kan
vormen op synthetische media;
vaak epifytische zwam
Voornamelijk epifyten, maar
ook bepaalde dermatofyten,
intestinaal of
geneesmiddelengerelateerd

Belangrijke natuurlijke of
antropogene oorsprong
buitenshuis (thermofiele
soorten)

Belangrijke natuurlijke
oorsprong buitenshuis, met
grote seizoensschommelingen (het hoogst
in juni-september)

Minder frequent, maar sterke
uitbreiding mogelijk naar
cellulose

Frequent binnenshuis en
sterke uitbreiding mogelijk
naar verschillende substraten

Frequent binnenshuis en
sterke uitbreiding mogelijk
naar vochtige
bouwmaterialen

Oorsprong

/

Voornamelijk planten,
maar ook diverse
oorsprong

Voornamelijk planten

Tuingrond
en potgrond, compost,
natuurlijke teelaarde

Vochtig papier
(behangpapier, boeken,
archieven,
kartonnen dozen enz.)
Voornamelijk planten

Pleister, hout, stof,
leer, maar ook
fruit, kaas enz.

Pleister, hout, stof

Voornaamste substraten

Tabel 16. Voorstel voor drempelwaarden voor specifieke via de lucht verspreide schimmels in Brusselse leefomgevingen (Chasseur et al., 2015)

Om te illustreren hoe belangrijk het staalnameprotocol is, en dan vooral het impactortype, staan in
het voorbeeld in Tabel 15 drempelwaarden die werden verkregen met een krachtigere impactor in
vergelijking met de RCS, de Andersen zestrapsimpactor (COST, EUR14988EN, 1993).
Tabel 17. Voorstel voor drempelwaarden voor via de lucht verspreide schimmels in huizen (EUR14988EN, 1993)

Schimmels in de
binnenlucht van woningen
Concentratie KVE/m³
(Andersen zestrapsimpactor,
MEA)

Zeer
beperkt
< 50

Zwak

Matig

Hoog

Zeer hoog

< 200

< 1.000

< 10.000

> 10.000

De waarden (Tabel 17. 7) van een RCS en een Andersen impactor verschillen sterk. Als echter
dezelfde aanpak en dezelfde benchmarks als eerder vermeld worden gebruikt (Tabel 15), wordt
de interpretatie van de resultaten nauwkeuriger en zouden de conclusies over de blootstelling van
de patiënt in principe identiek moeten zijn. Alle beschikbare categorieën zijn echter enkel
gebaseerd op de reeks waarden die werden verkregen in binnenmilieus en niet op een
gezondheidsbeoordeling!
 Er bestaan momenteel geen officiële drempelwaarden voor via de lucht verspreide concentraties
van schimmels of schimmelsporen, maar in de praktijk heerst er een zekere consensus over de
karakterisering van de microbiële blootstelling in een omgeving. De interpretatie van de resultaten
die zijn verzameld voor een microbiologische staalname mag in geen geval beperkt blijven tot een
louter kwantitatief aspect.
2.1.6 Situatie in België
2.1.6.1 Structuren en middelen
In België legde de afdeling Mycologie van het WIV (Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid,
het vroegere Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie), zich in de vroege jaren 80 al toe op
gezondheidsproblemen als gevolg van blootstelling aan via de lucht verspreide schimmels, ook in
huizen. In samenwerking met artsen vonden de eerste schimmelinspecties plaats in de huizen van
patiënten met luchtwegaandoeningen. Later werden er verschillende soorten milieus onderzocht,
zoals kantoren met airconditioninginstallaties, ziekenhuizen, scholen enz. Momenteel zet het
laboratorium die onderzoeken voort in het professionele milieu en werkt het voor huizen en
openbare plaatsen samen met de regionale structuren (Indoorpol, 2012). Er worden ook
onderzoeksprojecten geïmplementeerd.
Om gezondheidsklachten die te wijten zijn aan het binnenmilieu van woningen te doen afnemen,
creëerden de regionale overheden in Wallonië en Brussel in de late jaren 90 binnenluchtdiensten,
de zogenaamde groene ambulances (APW, 2014; IBGE-BIM, 2008). Het doel van die diensten
was om bronnen van verontreinigende stoffen in woningen op te sporen en gepaste
saneringsmethodes voor te stellen. Analyses in woningen gebeuren op verzoek van een arts als
er een vermoeden bestaat dat het binnenmilieu de gezondheid van de bewoners beïnvloedt. De
binnenluchtdiensten volgen een gemeenschappelijk protocol dat een speciaal ontworpen
vragenlijst, een inspectie van het gebouw, metingen, relevante analyses en een voorstel voor
gepaste saneringsmethodes omvat.
Op ongeveer hetzelfde moment ondernam de Vlaamse overheid ook stappen om
gezondheidsrisico's als gevolg van gecontamineerde binnenmilieus tegen te gaan (MMK, 2014).
Op specifiek verzoek onderzoeken de specialisten op het gebied van de luchtkwaliteit en het
Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid mogelijke gezondheidsbedreigingen in huizen of
openbare gebouwen en bieden ze advies of nemen maatregelen om die problemen op te lossen.
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 In België zijn er plaatselijke openbare diensten die ter plekke komen voor bestrijding. Het
resultaat van die acties helpt artsen bij hun diagnose en gecoördineerde acties kunnen bijdragen
tot een beter inzicht in milieugerelateerde aandoeningen.
2.1.6.2 Enkele resultaten
2.1.6.2.1 Regionale projecten
Wallonië
Studie in crèches en lagere scholen in de provincie Luxemburg (SAMI-Lux, 2010)
De binnenluchtdienst van de provincie Luxemburg (SAMI-Lux of Service d’Analyse des Milieux
Intérieurs de la Province de Luxembourg) voerde een studie uit in 72 (20 %) crèches en lagere
scholen in de provincie.
In 50 % van de scholen werden zichtbare schimmels vastgesteld, meestal in kelders en toiletten.
In 15 van de geanalyseerde klassen (11 %) werden tekenen van vochtigheid vastgesteld. In
18 klassen (18 %) werden zichtbare schimmels vastgesteld. Over het algemeen was de
schimmelvorming beperkt en besloeg ze nooit meer dan 3 m2. Cladosporium, Penicillium en
Aspergillus waren de vaakst voorkomende soorten. In 34 klassen (25 %) was het aantal sporen
groter in de binnenlucht dan in de buitenlucht. Penicillium was de vaakst voorkomende schimmel
in de binnenlucht. Er was een positief verband tussen het aantal sporen in de binnenlucht enerzijds
en de relatieve vochtigheid en het aantal sporen op horizontale oppervlakken anderzijds.
Huisstofmijtallergenen werden opgespoord met een colorimetrische test (Acarex-test). Kussens en
tapijten zijn de vaakst voorkomende potentiële bronnen. Ongeveer de helft (45,5 %) van de
geanalyseerde objecten kan gevoeligheid veroorzaken (contaminatie klasse 1 van de Acarex-test);
7,5 % daarvan kan allergische symptomen uitlokken (klasse 2 of 3). Matrassen en kleine stoffen
fauteuils waren de vaakst voorkomende bronnen van hoge concentraties huisstofmijtallergenen
(klasse 2 of 3 van de Acarex-test).
Studie in crèches in de provincie Henegouwen
In 2004 wilde een regionale volksgezondheidsinstantie in België (Hainaut-Vigilance Sanitaire)
graag meer weten over de milieugezondheid van jonge kinderen in kinderdagverblijven. Het
'Groene Ambulance'-programma, dat onderzoeken uitvoert in scholen, crèches en huizen wanneer
er een vermoeden is dat het binnenmilieu de oorzaak is van de ziekte van een kind, sloeg daarover
alarm.
De binnenluchtdienst van de provincie Henegouwen (LPI: Laboratoire d’études et de prévention
des Pollutions Intérieures) nam contact op met het regionale volksgezondheidsinstituut en kreeg
van 46 van de 50 crèches (ONE-gecertificeerd (Office de la Naissance et de l’Enfance)) in de
provincie Henegouwen de toestemming voor een studie. Het team nam luchtstalen om te testen
op atmosferische vochtigheid en toxische stoffen, spoorde systematisch schimmels, huisstofmijten
en vocht op en onderzocht leidingwater op lood en Legionella. Ze vulden ook samen met de ouders
vragenlijsten in over de ziekte en de medicatie van de kinderen.
Uit de resultaten bleek dat kinderen in crèches worden blootgesteld aan een potentieel gevaarlijk
mengsel van stoffen. In ongeveer 30 % van de crèches kwamen schimmels en huisstofmijten voor
en in 40 % van de inrichtingen bevatte het leidingwater Legionella en lood. Legionella was een
verrassing en kan volgens het team de oorzaak zijn van een recent, opmerkelijk
ademhalingsprobleem bij kinderen. De medische wereld werd gewaarschuwd.
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Brussel (RCIB)
Tot op heden onderzocht de RCIB (Regionale Cel voor Interventie bij Binnenluchtvervuiling) op
verzoek van een arts meer dan 1.600 woningen (met een partnerschap tussen het Brussels
Instituut voor Milieubeheer (BIM – Leefmilieu Brussel), het Instituut Volksgezondheid en een ngo
die zich bezighoudt met respiratoire gezondheidsproblemen (FARES – Fonds des Affections
RESpiratoires ASBL)) (Chasseur et al., 2014). De slaapkamer van de patiënt vertoont het hoogste
percentage schimmelcontaminatie: in 9 % komt meer dan 3 m² schimmels voor. Op zichtbaar
beschimmelde oppervlakken wijst het onderzoek met cellofaan uit dat Cladosporium
sphaerospermum aanwezig is in 50 % van de stalen, mijten van feces in 33 % en Acremonium
spp. en Ulocladium spp. in 10 % van de stalen.
In de lucht zijn de vaakst voorkomende via de lucht verspreide schimmels Penicilium spp. in 83 % van
de stalen, Cladosporium spp. in 48 %, Aspergillus versicolor in 40 % en Cladosporium herbarum in
38 %.
Tijdens onderzoeken van de RCIB werd ook het stof van 1.919 matrassen opgezogen en
geanalyseerd. De xerofiele schimmels van de genera Penicillium en Aspergillus kwamen bijzonder
vaak en in grote aantallen voor.
Via een project in verband met de binnenluchtkwaliteit in Brusselse crèches kon er onderzoek
worden verricht in 31 crèches. Wat de microbiologische contaminatie betreft, kwam het genus
Staphylococcus het vaakst voor en kon het eventueel worden gebruikt als een hygiëne-indicator
om de efficiëntie van het schoonmaken te meten. De dispersie is vrij hoog, met uitschieters tot
228 KVE/25 cm². In 15 crèches waren er vochtproblemen, soms met schimmelvorming.
In 2012 startte er een nieuwe studie in lagere scholen, met bijzondere aandacht voor bepaalde
allergenen zoals kattenallergenen.
Vlaanderen (Milieugezondheidszorg)
In Vlaanderen werd de impact van antropogene bronnen in de omgeving van woningen verschillende
keren vastgesteld. In 2010 werd bijvoorbeeld een woongelegenheid in de buurt van een opslagsite
voor mulch en een andere voor linnen onderzocht wegens ademhalingsproblemen. In beide gevallen
werd een hoge concentratie aan sporen van Aspergillus fumigatus gemeten in neergeslagen stof
binnenshuis. In 2011 hadden de verzoeken nog altijd voornamelijk te maken met de problemen met
Aspergillus. Naar aanleiding van een van de verzoeken werd het geval van een patiënt met
bronchopulmonale aspergillose onderzocht. Het onderzoek van het WIV sloot aanvankelijk een
schimmelcontaminatie in zijn woning uit. Een tweede interventie leidde echter naar zijn werk, waar
een hoge concentratie aan sporen van Aspergillus fumigatus aanwezig bleek te zijn, vooral in de
centrale airconditioninginstallatie. De contaminatie begon in de naburige houtverwerkingsvoorziening
(> 500.000 KVE/m3 Aspergillus fumigatus). Ook in 2011 vonden er verschillende campagnes plaats
voor schimmelmeting in de onmiddellijke omgeving van diverse composteerbedrijven. In sommige
gevallen werden hoge concentraties van specifieke verontreinigende stoffen (Aspergillus fumigatus,
Thermoactinomyces enz.) waargenomen op meer dan 1.200 m afstand.
2.1.6.2.2 Belgische projecten
Indoor environment in Belgian nurseries: from the demand to the offer (Dewolf et al., 2008)
De studie was bedoeld om problemen in het binnenmilieu van crèches vast te stellen, het
bewustzijn van het personeel te vergroten, efficiënte oplossingen voor de vastgestelde problemen
voor te stellen en de deelnemende crèches te helpen om de binnenluchtkwaliteit te verbeteren. In
het project werd een instrument voor zelfevaluatie gebruikt, werden uitgebreide veldanalyses
uitgevoerd, werd het bewustzijn verhoogd en trainingsmateriaal verschaft.
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Uit de resultaten bleek dat de meeste crèches zijn gevestigd in gebouwen die oorspronkelijk een
ander doel hadden. Dat verklaart waarom ongeveer de helft van de deelnemers na verloop van tijd
ingrijpende aanpassingswerken moest uitvoeren. Veel deelnemers stelden vocht- en
schimmelproblemen vast.
Het gebruik van pesticiden (occasioneel) en luchtverfrissers in kamers waar kinderen verblijven,
was vrij gangbaar. De analyses bevestigden sommige elementen die naar voren kwamen via het
instrument voor zelfevaluatie, maar brachten ook nieuwe elementen aan het licht. Om de impact
op lange termijn van de actie te vergroten, kregen alle deelnemende crèches gerichte
aanbevelingen, werden opleidingen georganiseerd en een toolkit samengesteld.
De actie werd positief onthaald door de crèches. In de toekomst zouden andere milieus waar
kinderen verblijven, moeten worden onderzocht.
2.2 Gezondheidseffecten van microbiologische verontreinigende stoffen
2.2.1 Inleiding
De oorzaak van binnenluchtvervuiling is een gecombineerd effect van fysieke, chemische en
biologische factoren en de degelijkheid van de ventilatie in het milieu. Er bestaat een verband
tussen de concentraties van de verontreinigende stoffen en het optreden van
gezondheidsproblemen, voornamelijk ademhalingssymptomen, onder andere een hogere
prevalentie van luchtwegaandoeningen zoals astma en allergieën (Cartieaux et al., 2011).
De vaakst voorkomende gezondheidsproblemen als gevolg van de aanwezigheid van
microbiologische verontreinigende stoffen zijn: irritatie van de luchtwegen, allergieën, astma,
luchtweginfecties
en
algemene
symptomen
zoals
hoofdpijn,
vermoeidheid
of
spijsverteringsproblemen. Gezondheidseffecten hangen af van het aanwezige micro-organisme,
de concentratie ervan in de lucht en de individuele gevoeligheid. Sommige mensen zijn vatbaarder
voor microbiologische verontreinigende stoffen binnenshuis:
- mensen met atopie;
- mensen met chronische luchtwegaandoeningen zoals astma en chronische obstructieve
bronchitis;
- mensen met immuundeficiëntie (patiënten die chemotherapie krijgen, aidspatiënten);
- kleine kinderen, omdat ze in verhouding meer lucht inademen dan volwassenen, hun
immuunsysteem nog niet volledig ontwikkeld is en de maturatie van de longen kritiek is
tijdens de twee eerste levensjaren;
- ouderen, wegens meerdere aandoeningen en lagere weerstand tegen ziekteverwekkers op
oudere leeftijd.
Kinderen zijn bijzonder gevoelig voor de impact van microbiologische luchtvervuiling. Blootstelling
aan verschillende verontreinigende stoffen in de lucht vanaf de vroege kinderjaren kan eventueel
gepaard gaan met meer oxidatieve stress, ontsteking en endotheliale disfunctie, wat op zijn beurt
effecten op lange termijn kan hebben op chronische, niet-besmettelijke ziekten. Astma-aanvallen
worden meestal uitgelokt door blootstelling aan allergenen en irriterende stoffen in de woning.
Interventies die gericht zijn op de woning, met diverse triggers en meerdere componenten en die
focussen op het milieu zijn doeltreffend om de algemene levenskwaliteit en productiviteit van
kinderen en adolescenten met astma te verbeteren (Crocker et al., 2011).
2.2.2 Allergieën en astma
Allergieën zijn abnormale reacties van het immuunsysteem als reactie op een op zich ongevaarlijke
stof. Ze ontstaan als gevolg van complexe genetische en omgevingsgebonden interacties.
Allergieën veroorzaken allerlei symptomen: allergische rinitis, (niezen, lopende neus, verstopte
neus en verlies van reukvermogen), astma, allergische conjunctivitis (waterige/rode ogen) en
atopisch eczeem (Medical Dictionary, 2014).
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In België verklaart 11,7 % van de bevolking een allergie te hebben (Gezondheidsenquête, 2004).
Bijna de helft (45,5 %) is allergisch voor huisstofmijten en pollen.
2.2.2.1 Astma
Astma is een chronische aandoening met ontsteking van de luchtwegen. Het belangrijkste kenmerk
is overdreven vernauwing van de bronchi als reactie op een reeks aspecifieke uitlokkende factoren.
Astmapatiënten met toegenomen reactiviteit van de luchtwegen kunnen aanvallen van
kortademigheid, benauwdheid op de borst, hoesten en piepende ademhaling krijgen als gevolg
van een reeks uitlokkende factoren. In de meeste gevallen wordt astma veroorzaakt door
inademing van een allergeen, maar aanhoudende ontsteking maakt de luchtwegen hypergevoelig
voor stimuli zoals koude lucht, beweging, infecties, bepaalde verontreinigende stoffen en zelfs
stress en angst (Kelley, 1989; Medical Dictionary, 2014).
De prevalentie van astma in België bedraagt 4,7 % voor mannen en 3,9 % voor vrouwen
(Gezondheidsenquête, 2001). De prevalentie van astma is hoger bij kinderen van 0 tot 18 jaar (8
tot 10 %) in vergelijking met volwassenen. Bij kinderen is astma de vaakst voorkomende chronische
aandoening (Education Santé, 2014). Veel gevallen van astma worden echter niet
gediagnosticeerd (FARES, 2014). Een studie die werd uitgevoerd in Brussel (Michel et al., 1999)
toonde aan dat de prevalentie van astma bij schoolkinderen 13,8 % bedroeg, terwijl slechts bij 6,8
% van hen de diagnose van astma werd gesteld.
2.2.2.2 Atopische dermatitis of atopisch eczeem
Atopische dermatitis of atopisch eczeem is een huidontsteking. Ze treedt vaak samen op met
andere atopische aandoeningen zoals astma of allergische rinitis. De symptomen kunnen
verschillen van persoon tot persoon, maar meestal gaat het om rode, ontstoken en jeukende
uitslag. Enkele van de meest frequente allergenen die atopisch eczeem kunnen uitlokken, zijn:
voedselallergenen, huisstofmijten en dieren.
De prevalentie van eczeem is hoger op jonge leeftijd. In België treft de aandoening tussen 15 en
30 % van de kinderen en tussen 2 en 10 % van de volwassenen (Christelijke Mutualiteit, 2012).
2.2.2.3 Allergenen binnenshuis
Het verband tussen de blootstelling aan allergenen en de daaropvolgende ontwikkeling van een
ziekte is complex en wordt verstoord door een aantal belangrijke factoren. Mensen worden
blootgesteld aan een mengsel van verschillende verontreinigende stoffen en allergenen die kunnen
interageren, en we weten bijzonder weinig over de impact van die mengsels en het eventuele
synergetische effect. Het is mogelijk dat de dosis-responsrelatie tussen de blootstelling aan
allergenen en allergische aandoeningen niet lineair is.
Ze kan anders zijn voor verschillende allergenen en ook volgens de onderliggende genetische
aanleg (Arshad, 2010; Brussee et al., 2005; Chen et al., 2007; Cole et al., 2004; Custovic &
Woodcock, 2001). Voor huisstofmijt- en kakkerlakallergenen lijkt er een positief lineair verband te
bestaan, terwijl kattenallergenen maximale gevoeligheid veroorzaken bij matige
blootstellingsniveaus.
Zeer lage niveaus van blootstelling aan kattenallergenen zullen waarschijnlijk geen reactie
uitlokken, en bij zeer hoge niveaus zal er waarschijnlijk een vorm van tolerantie optreden (Murray
et al., 2001).
Bij kinderen met genetische aanleg kan blootstelling aan allergenen (uitgezonderd allergenen van
huisdieren) tijdens de postnatale periode leiden tot gevoeligheid in de vroege kindertijd.
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Er is consistent bewijs dat kinderen die gevoelig zijn voor veel voorkomende allergenen
binnenshuis meer risico lopen op astma en allergieën. Astma bij kinderen houdt verband met
blootstelling aan omgevingsfactoren op jonge leeftijd, zoals kakkerlakken, zichtbare schimmel (OR
(Odds-ratio) = 1,75; 95% BI (betrouwbaarheidsinterval), 1,15-2,67), schimmelgeur (OR = 5,04;
95% BI, 2,42-10,50), tapijt (OR = 2,36; 95% BI, 1,38-4,05), huisdieren (OR = 2,11; 95% BI, 1,203,72) en meer dan een uur blootstelling aan tabaksrook (OTR) per dag (OR = 1,93; 95% BI, 1,163,23) (Chen et al., 2011).
Er zijn een hele reeks allergenen vastgesteld in het binnenmilieu. De vaakst voorkomende zijn die
van huisstofmijt, huidschilfers van dieren, schimmel en kakkerlaken.
Huisstofmijten
Huisstofmijten zijn belangrijke allergenen binnenshuis. Ze zijn de frequentste oorzaak van allergie
en astma in België en wereldwijd. Dermatophagoides pteronyssinus en Dermatophagoides farinae
zijn twee predominante soorten. Het voornaamste eiwit dat allergie door huisstofmijt veroorzaakt
is Der p I, dat wordt aangetroffen in mijtfeces en ontbonden lichaamsdelen van mijten. Gevoelige
personen kunnen astma, allergische rinitis, conjunctivitis en eczeem krijgen. Een drempelwaarde
voor gevoeligheid voor huisstofmijtallergeen blijkt 2 µ/g stof of 100 mijten/g stof te zijn. Gevoelige
personen kunnen een allergische reactie vertonen bij een concentratie van 10 µg/g stof of
500 mijten/g stof. (Platts-Mills et al., 1997).
Huisdieren
Dieren zijn de op een na meest voorkomende bron van allergenen binnenshuis. In de literatuur zijn
er verschillende standpunten met betrekking tot de impact van huisdieren op de gezondheid (Salo,
2009). Enerzijds suggereren bepaalde bevindingen dat dieren gepaard gaan met een hogere
gevoeligheid voor allergenen, maar anderzijds wordt een beschermend effect tegen allergieën
vermeld. Andere auteurs vermelden marginale effecten van dierlijke allergenen of geen enkel
effect. Niettemin zijn vooral katten en honden de huisdieren met een bewezen effect op de
gevoeligheidsgraad.(Baseline Report on respiratory health in the framework of the European
Environmental and Health Strategy, 2003).
De allergenen van katten worden afgescheiden door de talgklieren en het speeksel. Het allergeen
in het speeksel van katten wordt overgedragen op de vacht als de kat zich wast. Zodra het speeksel
is opgedroogd, kunnen het allergeen en het deeltje dat als drager fungeert via de lucht worden
verspreid. Omdat de deeltjes enigszins 'kleverig' zijn, hechten ze gemakkelijk op zachte bekleding
en stoffen (fauteuils, gordijnen, kleding, beddengoed, tapijten enz.) (Kelly et al., 2012).
Concentraties van kattenallergeen van 2 µg/g kunnen volstaan om gevoeligheid uit te lokken
(Ahlbom et al., 1998).
Het belangrijkste hondenallergeen, Can f 1, zit voornamelijk in hondenspeeksel. De vacht zelf
veroorzaakt slechts zelden een allergische reactie; een kortharige hond kan evenveel
allergieproblemen veroorzaken als een langharige. Er wordt aangenomen dat de symptomen als
gevolg van hondenallergenen niet zo ernstig zijn als die als gevolg van kattenallergenen (Ahlbom
et al., 1998).
Kakkerlakken
Kakkerlakallergenen behoren naar verluidt tot de belangrijkste insectenallergenen. In Europa komt
de Duitse kakkerlak Blattella germanicahet vaakst voor. Kakkerlakallergenen zitten in hun
uitwerpselen, in achtergebleven huid en in verschillende lichaamsdelen. Ze spelen een rol bij
allergische astma, allergische rinitis en atopisch eczeem. Kakkerlakallergieën komen vooral veel
voor in overvolle meergezinswoningen in arme stedelijke gebieden.
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De prevalentie van gevoeligheid voor kakkerlakken bij atopische patiënten bedraagt ongeveer 10
% in Europa (Van Lynden-Van Nes et al., 1996). Blootstelling aan kakkerlakallergenen op jonge
leeftijd kan bij gevoelige kinderen bijdragen tot de ontwikkeling van astma (Litonjua et al., 2001).
Voornaamste schimmels die een allergie veroorzaken
De voornaamste schimmels die een allergie veroorzaken zijn Alternaria, Aspergillus, Cladosporium
en Penicillium. Schimmelallergenen bevinden zich vooral op hun sporen. Schimmelsporen kunnen
zich afzetten op het neusslijmvlies of de longen bereiken. De symptomen van schimmelallergie
lijken zeer sterk op de symptomen van andere allergieën, zoals niezen, een lopende neus,
neusafscheiding, verstopping, hoesten en piepende ademhaling of jeukende ogen. Er bestaat een
consistent positief verband tussen duidelijk vocht of duidelijke schimmels en tal van allergische en
respiratoire effecten (Mendell et al., 2011).
Cladosporium herbarum is een van de voornaamste wereldwijd voorkomende schimmelsoorten die
een allergie veroorzaakt. De prevalentie van IgE-reactiviteit op C. herbarum bij patiënten met
allergie schommelt tussen 5 en 30 % in verschillende klimaatzones.
Alternaria alternata staat bekend voor seizoensgebonden luchtwegallergieën. O'Hollaren et al.
stelden al in 1991 een studie voor die werd uitgevoerd bij 11 patiënten (tussen 11 en 25 jaar) met
astma en plotse ademstilstand. 10 van de 11 patiënten vertoonden specifieke IgE voor Alternaria
en de ademstilstandepisode viel in het Alternaria-seizoen. Andersson et al. (2003) toonden ook
aan dat het aantal kinderen met atopie voor Alternaria dat rinitissymptomen vertoonde aanzienlijk
hoger lag in de zomer, wanneer de via de lucht verspreide concentraties van Alternaria hoger
waren dan in de winter, wanneer de via de lucht verspreide concentraties laag waren (66,2 % vs.
38,2 % voor nasale symptomen 's nachts, p = 0,0001, 70,6 % vs. 51,52 % voor nasale symptomen
overdag, p = 0,02). De prevalentie van bestaande symptomatische astma steeg naarmate de
Alternaria-concentraties in Amerikaanse woningen toenamen (Salo et al., 2006).
Uit een multicentrische epidemiologische studie die werd gesponsord door de Europese
Commissie en gebaseerd was op de analyse van meer dan 18.000 volwassenen met een allergie
in verschillende Europese landen (Zureik et al., 2002) blijkt duidelijk dat de ernst van astma sterk
samenhangt met de gevoeligheid voor twee schimmels in het buitenmilieu, Alternaria alternata en
Cladosporium herbarum. Een meta-analyse van ongeveer 30 studies (Fisk et al., 2007) toonde aan
dat vocht in gebouwen en blootstelling aan schimmels gepaard gaan met een stijging van ongeveer
30 tot 50 % van respiratoire problemen zoals symptomen van de bovenste luchtwegen (OR = 1,7),
hoest (OR volwassenen = 1,52; OR kinderen = 1,75), piepende ademhaling (OR = 1,5) en astma
(OR = 1,56), terwijl een andere meta-analyse van 61 studies (Tischer et al., 2011) een positief
verband aantoonde tussen zichtbare schimmels en astma (OR = 1,49), piepende ademhaling (OR
= 1,68) en rinitis (OR = 1,28) bij kinderen. Andere studies toonden ook het verband aan tussen
blootstelling aan specifieke schimmels (in het bijzonder A. alternata) en fatale astma-aanvallen
(Black et al., 2000; O'Driscol et al., 2005). In de Verenigde Staten werden in 2002 16 miljoen
gevallen van astma geregistreerd, waarvan 10 tot 20 % werd geclassificeerd als 'ernstige astma'.
30 tot 70 % van die ernstige gevallen was gevoelig voor minstens een schimmelsoort, terwijl de
frequentie van gevoeligheid voor schimmels in de algemene bevolking doorgaans tussen 2 en 5 %
ligt. Er werden vergelijkbare verbanden aangetoond tussen gevoeligheid voor schimmels en
andere allergische aandoeningen zoals rinitis en conjunctivitis.
Groene planten
Sommige groene planten kunnen beroepsallergieën veroorzaken bij plantenkwekers, maar
gevoeligheid wordt ook waargenomen bij patiënten die niet-beroepsmatig worden blootgesteld. Het
allergeen van Ficus benjamina bevindt zich in het sap van de plant, de zogenaamde latex, maar
ook in stof dat werd verzameld van het bladoppervlak en van vloeren in kamers waar de plant stond
(Bircher et al., 1995).
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De inademing van via de lucht verspreid stof dat afkomstig is van de bladeren van de plant is
waarschijnlijk de voornaamste oorzaak waardoor de gevoeligheid wordt getriggerd. De
belangrijkste symptomen zijn onder andere conjunctivitis, rinitis, astma en eczeem (Axelsson et al.,
1987; Schenkelberger et al., 1998; Karimain-Techerani et Hentges, 2002).
2.2.3 Hypersensitiviteitspneumonitis
Hypersensitiviteitspneumonitis, ook gekend als extrinsieke allergische alveolitis, is een ontsteking
van de longen veroorzaakt door herhaaldelijke inademing van dierlijke of plantaardige deeltjes. Het
houdt verband met blootstelling aan thermofiele Actinomycetes, schimmels en dierlijke eiwitten.
Het immuunsysteem van het lichaam reageert met een acute ontsteking, die kan evolueren tot een
chronische longaandoening. Symptomen zijn onder andere koorts, koude rillingen, malaise,
hoofdpijn, hoesten en benauwdheid op de borst. De chronische respons wordt gekenmerkt door
toenemende kortademigheid, gewichtsverlies en algemene vermoeidheid. Enkele vormen die
regelmatig voorkomen zijn: boerenlong, duivenmelkerslong en luchtbevochtigersziekte (Kelley,
1989; Medical Dictionary, 2014).
Hypersensitiviteitspneumonitis die uitbreekt in kantoorgebouwen kan in verband worden gebracht
met airconditioning- en bevochtigingssystemen die zijn gecontamineerd met bacteriën en
schimmels (Consumer Product Safety Commission CPSC, 2014). In woningen komt
hypersensitiviteitspneumonitis niet vaak voor en is het vaak het gevolg van gecontamineerde
bevochtigers of van antigenen van duiven of gezelschapsvogels (EPA, 2014).
Luchtbevochtigersziekte werd in verband gebracht met blootstelling aan verschillende bacteriën,
endotoxinen en schimmels die werden aangetroffen in reservoirs van bevochtigers, airconditioners
en aquaria. De symptomen beginnen doorgaans enkele uren na de blootstelling.
Luchtbevochtigersziekte is een griepachtige aandoening die gepaard gaat met koorts, hoofdpijn,
koude rillingen, spierpijn en vermoeidheid. De koorts die ermee gepaard gaat zakt meestal binnen
24 uur en vereist zelden medische zorg.
2.2.4 Irritatie van de luchtwegen
Een irriterende stof is een niet-corrosieve stof die een omkeerbare ontstekingsreactie veroorzaakt
bij rechtstreeks contact met de huid, de ogen, de neus of het ademhalingsstelsel. De werking van
irriterende stoffen is niet-specifiek en verloopt niet via een immunologisch mechanisme (Brooks,
2005). Ze veroorzaken een verlies van de beschermende epitheelcellen, een verhoogde
permeabiliteit en een chronische ontsteking van het slijmvlies. De symptomen van een reactie op
een irriterende stof zijn vergelijkbaar met een allergie en omvatten onder andere droge ogen, een
lopende neus, hoest, heesheid en jeukende huid. Een langdurige blootstelling aan irriterende
stoffen leidt tot grotere respiratoire en systemische symptomen als reactie op lage concentraties
van irriterende stoffen.
Eender welk microbieel deeltje kan een irritatie van de luchtwegen veroorzaken door de
mechanische werking ervan op de slijmvliezen, maar ook door de chemische samenstelling. Wat
schimmels betreft, spelen β-1,3-glucanen (Pasanen, 2001) een rol bij het uitlokken van
ontstekingsreacties van slijmvliezen (activering van de macrofagen), net als bepaalde irriterende
vluchtige organische stoffen (MVOS) (Matysik et al., 2008; Moularat et al., 2008; INSPQ, 2002;
Kim et al., 2007; Vojta et al., 2002).
2.2.5 Luchtweginfecties
Luchtweginfecties die verband houden met microbiële blootstelling binnenshuis kunnen worden
veroorzaakt door bacteriën, virussen of schimmels. Ze omvatten infecties van de bovenste en
onderste luchtwegen en van het middenoor. Een gewone verkoudheid, een keelontsteking en
sinusitis zijn infecties van de bovenste luchtwegen.
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Een longontsteking, acute bronchitis, acute exacerbatie van chronische bronchitis en invasieve
pulmonale aspergillose zijn infecties van de onderste luchtwegen (Fisk et al., 2010).
De toename van luchtweginfecties in combinatie met blootstelling aan schimmel kan het gevolg
zijn van een verminderde weerstand. In zowel in-vitro- als in-vivostudies werden inflammatoire en
immunosuppressieve reacties aangetoond op de sporen, metabolieten en componenten van
specifieke micro-organismen in vochtige gebouwen. De herhaaldelijke activering van
immuunreacties en ontsteking als gevolg van microbiologische blootstellingen kan bijdragen tot
ontstekingsgerelateerde aandoeningen, en het ontstoken slijmvlies kan de barrière tegen
luchtweginfecties verlagen. Als gevolg daarvan kunnen er meer of ernstigere infecties worden
waargenomen (Fisk et al., 2010).
2.2.5.1 Aspergillose
Invasieve pulmonale aspergillose treedt op bij personen met immuundeficiëntie. Het is een snel
invasieve en meestal fatale vorm van longontsteking. De agentia die het veroorzaken zijn
Aspergillus-soorten. Aspergillus fumigatus is de frequentste pathogene soort, maar A. niger en A.
flavus komen ook voor. Een aspergilloom is een plaatselijke Aspergillus-infectie in chronische
longholtes. De aandoening gaat meestal niet gepaard met symptomen, maar kan hoest,
intermitterende koorts, plaatselijke pleuritische pijn in de borst en hemoptoë veroorzaken.
2.2.5.2 Legionellose
Legionella spp. is waarschijnlijk de bacterie die het vaakst wordt vermeld in verband met
blootstellingen binnenshuis. Het kan de zogenaamde veteranenziekte veroorzaken. De
aandoening is niet besmettelijk en is niet rechtstreeks overdraagbaar van de ene persoon op de
andere. Het wordt opgelopen door de inademing van kleine druppels gecontamineerd water.
Er bestaan verschillende vormen, onder andere een ernstige vorm van longontsteking
(legionairsziekte of veteranenziekte), alsook een minder ernstige infectie van de bovenste
luchtwegen (pontiackoorts).
De symptomen zijn vergelijkbaar met die van griep, namelijk koorts en koude rillingen, hoest,
spierpijn en hoofdpijn. Patiënten met pontiackoorts herstellen meestal binnen twee tot vijf dagen,
zonder behandeling. Personen met de veteranenziekte hebben last van diarree, braken, mentale
verwarring en krijgen een potentieel fatale vorm van longontsteking. Sommige mensen lopen een
hoger risico: 50-plussers, rokers, zware drinkers, personen met chronische luchtweg- of
nieraandoeningen of met een verzwakt immuunsysteem (WIV, 2009; HSE, 2013).
De veteranenziekte komt vrij zelden voor: 2 % van de pulmonale aandoeningen zonder
ziekenhuisopname, maar het sterftecijfer is relatief hoog: 12 % (https://indoorpol.wivisp.be/nl/microorganismen/microorganismen/Bacteri%C3%ABn.aspx?PageView).
In
België
werden tussen 1999 en 2010 jaarlijks tussen de 50 en 100 gevallen van veteranenziekte
geregistreerd.
2.2.6 Algemene symptomen
Er zijn een aantal aspecifieke klachten die vaak in verband worden gebracht met de aanwezigheid
van microbiële agentia in het binnenmilieu. Die klachten zijn onder andere hoofdpijn,
concentratiestoornissen, geheugenverlies, prikkelbaarheid, gewrichtspijn, gastro-intestinale
stoornissen en algemene malaise. Diverse recente studies brengen verschillende
gezondheidssymptomen in verband met een vochtig binnenmilieu en de blootstelling aan
schimmels en bacteriën (Haverinen et al., 2001; Pasanen, 2001; INSPQ, 2002; Bornehag et al.,
2004; Nevalainen et Seuri, 2005).
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2.2.6.1 Endotoxinen
Ingeademde endotoxinen lokken een ontstekingsreactie uit in de longen. De systemische effecten
zoals koorts, malaise en hoofdpijn treden op bij hogere blootstellingsniveaus. De ontstekingsreactie
kan leiden tot acute (respiratoire en systemische) effecten, zoals koorts, rillingen, droge hoest,
benauwdheid op de borst, dyspneu, gewrichtspijn en griepachtige symptomen, stuk voor stuk
symptomen van het toxisch-organischstofsyndroom (ODTS). Epidemiologische studies en
dierproeven suggereren dat chronische blootstelling aan endotoxinen kan leiden tot symptomen
die wijzen op chronische bronchitis, astma en verminderde longfunctie, hoogstwaarschijnlijk via
chronische ontsteking. In geval van langdurige blootstelling kan een versnelde achteruitgang van
de longfunctie en verhoogde bronchiale reactiviteit leiden tot chronische obstructieve longziekte
(Nederlandse Gezondheidsraad, 2010).
2.2.6.2 Mycotoxinen
Mycotoxinen en andere secundaire metabolieten zijn ook aanwezig in schimmelsporen en
myceliumfragmenten (Jarvis et al., 1998). Heel wat schimmels produceren meer dan
300 mycotoxinen die toxische effecten kunnen hebben (Reboux, 2006), vooral gekend in de vorm
van het eten van gecontamineerd voedsel. Dat is het geval voor aflatoxinen, trichothecenen enz.,
die ernstige en soms zelfs dodelijke gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. De toxiciteit van
ingeademde mycotoxinen blijft controversieel. Niettemin is onderzoek naar mycotoxinen in
gebouwen niet nutteloos. In een recente studie (Blomme et al., 2013) werden 100 materiaalstalen
en 18 stofstalen afkomstig uit vochtige gebouwen geanalyseerd. Er werden verschillende
mycotoxinen onderzocht (trichothecenen en trichodermine, sterigmatocystine, gliotoxine B en
satratoxine G en H). Ongeveer 66 % van de materiaalstalen en 11 % van de stofstalen waren
positief voor minstens een van de mycotoxinen. Macrocyclische trichothecenen werden gemeten
in de lucht (Brasel et al., 2005), en de sterigmatocystinen samen met Aspergillus versicolor in
tapijtstof (Engelhart et al., 2002). Biomonitoring zorgt ook voor verstorende elementen. Dat is het
geval voor de aanwezigheid van trichothecenen (Brasel et al., 2004; Straus, 2009) of stachylysine
(Van Emmon et al., 2003) in het serum van patiënten die sterk waren blootgesteld aan Stachybotrys
chartarum.
Dat geldt ook voor patiënten met het chronisch vermoeidheidssyndroom; bij 104 van de
112 patiënten bevatte de urine minstens een mycotoxine zoals aflatoxinen, ochratoxinen en
macrocyclische trichothecenen (Brewer et al., 2013).
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2.3 Conclusies en aanbevelingen wat betreft microbiologische verontreinigende stoffen in
het binnenmilieu in België
Er bestaan bepaalde bases in het domein van de microbiologische verontreinigende stoffen:
-

-

de aanwezigheid van dieren, planten en mensen in het gebouw is een belangrijke bron van
allergenen. Ook buitenlucht is ook een belangrijke bron van natuurlijke, via de lucht verspreide
schimmelsporen die gebouwen kunnen binnendringen en zich opstapelen in neergeslagen stof.
van buiten afkomstige bacteriën en specifieke contaminaties in de omgeving van de woningen
die te wijten zijn aan menselijke activiteiten kunnen naburige gebouwen binnendringen en zich
opstapelen in neergeslagen stof;
rekening houdend met de resuspensie van stof in de lucht kan het fenomeen van accumulatie
van neergeslagen stof het hele jaar door een belangrijke bron van schadelijke gevolgen zijn;
vocht in gebouwen komt vaak voor en kan verschillende oorzaken hebben. In onze streken
komt zichtbare schimmelvorming als gevolg van overmatig vocht regelmatig voor en wordt het
vaak beschouwd als de voornaamste microbiologische contaminatie in de woning. Vochtigheid
lijkt ook een belangrijke factor te zijn voor een mijten- of kakkerlakkenplaag;
in België bestaan er plaatselijke openbare diensten die ter plekke komen voor bestrijding. Het
resultaat van die acties helpt artsen bij hun diagnose en gecoördineerde acties kunnen
bijdragen tot een beter inzicht in milieugerelateerde aandoeningen;
het is niet mogelijk om gezondheidskundige normen voor het aanvaardbare aantal microorganismes in het binnenmilieu te definiëren, maar er werden bepaalde drempelwaarden
berekend en die worden gehanteerd door de verschillende laboratoria. Die waarden worden
gelinkt aan de specifieke steekproef- en analysemethodologie die elk laboratorium gebruikt en
maken het mogelijk microbiële afwijkingen in omgevingen te detecteren.

Verschillende punten dienen echter verder ontwikkeld te worden:
1.

2.

3.

4.

doeltreffendheid en potentiële bijwerkingen van nieuwe producten: als gevolg van de
maatschappelijke evolutie (groeiend besef van de invloed van de omgeving op de gezondheid)
verschijnen er nieuwe producten of concepten op de markt die profiteren van een wettelijk
vacuüm in verband met de verplichting om het nut, de doeltreffendheid en vooral de
afwezigheid van gezondheidsrisico's aan te tonen;
geharmoniseerde steekproefstrategieën: er bestaat geen consensus over de grote
verscheidenheid aan steekproefstrategieën. Bovendien kunnen luchtstalen tijdens een
microbiologische audit wel nuttige informatie verschaffen, maar dat volstaat niet omdat de lucht
onstabiel is. Die informatie dient bevestigd te worden door de analyse van andere matrixen,
zoals neergeslagen stof op meubilair en andere horizontale oppervlakken of stofophoping in
tapijten, zetels en matrassen. De verscheidenheid van de prestaties van de samplers en van
de steekproefprocedures voor schimmels en bacteriën komen nog bovenop de diversiteit van
de methodes in de verschillende analyseniveaus, wat een consensus voor standaardisatie nog
ingewikkelder maakt;
geüpdatete classificatie van biologische agentia: volgens het Koninklijk Besluit van
4 augustus 1996, dat momenteel van kracht is, worden biologische agentia geclassificeerd in
vier groepen, afhankelijk van het risico op besmettelijke ziekten. De gezondheidsrisico's als
gevolg van niet-infectieuze pathogene bacteriën in de omgeving komen totaal niet aan bod.
De definitie van de biologische agentia van groep 1, gedefinieerd als niet in staat om ziektes
uit te lokken bij mensen, klopt niet voor allergieën;
transparantie: in de verschillende drempelwaarden voor microbiologische agentia die worden
vermeld in de regionale regelgeving krioelt het van de onnauwkeurigheden op het vlak van
terminologie en ontbreken er ook details of referenties voor de steekproef- en
analysemethodologie, zodat ze onbruikbaar zijn en een bron van foute interpretatie van de
resultaten vormen. Dat uit zich vaak in contradicties tussen uitspraken in officiële
aanbevelingen en de ervaring van mensen die plaatselijk actief zijn in het veld;
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5.

6.

behoefte aan gezondheidskundige normen en internationale regelgeving: er bestaan
geen gezondheidskundige normen voor het aanvaardbare aantal micro-organismes in het
binnenmilieu, en ook geen internationale regelgeving voor concentraties van via de lucht
verspreide schimmels of schimmelsporen. Die behoefte sluit nauw aan bij de relevantie van
aanbevelingen voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud (renovatie) van gezonde
woningen en ventilatiesystemen;
er bestaan geen drempelwaarden voor via de lucht verspreide concentraties van
schimmels of schimmelsporen, maar in de praktijk heerst er een zekere consensus over de
karakterisering van de microbiële blootstelling in een omgeving. De interpretatie van de
resultaten die zijn verzameld voor een microbiologische steekproef mag in geen geval beperkt
blijven tot louter het kwantitatieve aspect.

Daarom wordt het volgende aanbevolen:
1. er moet een consensuskader voor microbiologische steekproeven en interpretatie van de
resultaten in termen van gezondheidsrisico's komen;
2. de wetgeving voor microbiologische en gezondheidsgerelateerde verontreinigende stoffen
dient te worden herzien en verduidelijkt op basis van een methodologische consensus;
3. er moeten specificaties voor de voornaamste types microbiologische sanering worden
opgesteld, rekening houdend met de geassocieerde gevaren. Dat zal vervolgens leiden tot de
formalisering van praktijken in verband met gezondheidsaspecten;
4. het is nodig om een observatiecel op te richten op Belgisch niveau die het mogelijk maakt om
te bepalen voor welke aspecten er een wettelijk kader moet worden gecreëerd, zoals in het
geval van een verzoek om een vergunning voor het in de handel brengen van nieuwe producten
of concepten (bv. probiotica).
Er moet extra aandacht gaan naar stoomreinigers, die vocht toevoegen aan matrassen, tapijten
enz., en bijdragen tot meer huisstofmijten. Andere aspecten die ook meer aandacht moeten
krijgen zijn vochtwerende chemische behandelingen zoals behandeling van muren tegen
opstijgend vocht (techniek van injectie in de muren). De gebruikte stoffen kunnen schadelijk zijn
voor de gezondheid.
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3. Radon in de binnenlucht in België
3.1 Problematiek
Radon is een radioactief gas dat voortkomt uit radioactief verval van radium in de uranium- en
thoriumreeks en is van nature aanwezig in de bodem, in gesteente en in bouwmaterialen. De
vervalproducten van radon zijn alfa- en bèta-emitterende deeltjes van lood en polonium die bij
inademing kunnen leiden tot bestraling van het ademhalingsstelsel. Daarom classificeert het WGOagentschap IARC radon sinds 1988 als een bewezen carcinogeen (IARC, 1988). De ventilatie van
gebouwen leidt tot een concentratie binnenshuis die minstens even hoog is als de concentratie in
de buitenlucht. De hogere waarden die werden gemeten in de binnenlucht zijn het gevolg van de
infiltratie en accumulatie van radon uit de bodem en uit bouwmaterialen. De voornaamste oorzaak
van hoge radonconcentraties in (het zuidelijke deel van) België is de bodem, en het
gesteentesubstraat ervan. Daarom zijn de radonconcentraties binnenshuis doorgaans hoger in
zones waar de pretertiaire geologische onderlaag dicht bij het oppervlak ligt (in de Ardennen, delen
van de Condroz, de zone tussen Samber en Maas en het Brabantmassief) dan in zones die bedekt
zijn met dikke tertiaire en quaternaire afzettingen. Radon uit bouwmaterialen is een belangrijke,
maar minder variabele bron van blootstelling voor de bevolking, terwijl radon in drinkwater zelden
een belangrijke radonbron vormt. Er bestaat een blootstelling-effectrelatie tussen de
radonconcentratie binnenshuis en de incidentie van longkanker. Bijgevolg worden inspanningen
om de binnenluchtkwaliteit (IAQ) te verbeteren gunstig onthaald om zo de incidentie van
longkanker, die gepaard gaat met hoge sterftecijfers, te helpen verlagen. In tegenstelling tot andere
verontreinigende stoffen is de oorsprong van radon natuurlijk en niet menselijk. De mens kan de
aanwezigheid van radon in ons milieu verhogen door activiteiten, zoals de manier waarop private
en openbare gebouwen worden ontworpen en gebouwd, of door het gebruik van gerecyclede
materialen (zoals vliegas) die eventueel kleine concentraties van radioactief materiaal bevatten.
Op lokaal niveau zijn inspanningen om radonconcentraties binnenshuis te verlagen eenvoudig en
relatief goedkoop, vooral voor nieuwe gebouwen. Op nationaal niveau vraagt dit meer
inspanningen, niet enkel op technisch vlak, maar ook wat de beleidsvorming betreft. Die aspecten,
in combinatie met de huidige evolutie naar luchtdichtere gebouwen met een risico op een lagere
ventilatiegraad, maken van radon een belangrijke verontreinigende stof in de binnenlucht waarmee
rekening moet worden gehouden in het volksgezondheidsbeleid inzake binnenluchtkwaliteit. Deze
tekst biedt een overzicht van de huidige relevante kennis over radon in België en formuleert een
aantal aanbevelingen over de benadering van radon in het volksgezondheidsbeleid. Dat is een
belangrijk onderwerp in de gezondheidscontext op middellange termijn, want de enige manier om
het probleem de komende decennia aan te pakken, is op beleidsniveau. Het kader van dit
document is beperkt tot de blootstelling in privéwoningen en in openbare gebouwen. De
beroepsmatige blootstelling wordt niet behandeld.
3.2 Samenvatting en huidige stand van zaken (overzicht)
3.2.1 Internationale context
De eerste uitgebreide rapporten die melding maken van de belangrijke gezondheidseffecten van
de blootstelling aan radon werden in 1977 en 1982 gepubliceerd door de Wetenschappelijke
Commissie van de Verenigde Naties inzake de gevolgen van atoomstraling (UNSCEAR, 1977 en
1982), en vervolgens in 1984 en 1987 door de Internationale Commissie voor
Stralingsbescherming (ICSB, 1984 en 1987), in het BEIR IV-rapport (BEIR, 1988) en de IARCpublicatie van 1988 (IARC, 1988). In 1990 stelde ICSB 60 (ICSB, 1990) dat er 'actieniveaus'
moesten worden ingevoerd, waarvoor een gepaste interventie bij overschrijding altijd
gerechtvaardigd is. De ICSB raadt beschermende maatregelen aan voor nieuwe gebouwen in
zones met radonrisico. In 1993 wijdt de ICSB de volledige publicatie nr. 65 (ICSB, 1993) aan de
radonproblematiek. Ze stelt voor om ‘zones met radonrisico’ af te bakenen en reikt een beleid voor
radonpreventie (in nieuwe gebouwen) en -sanering (in bestaande gebouwen) aan.
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De commissie oordeelt dat voor een jaarlijkse dosis van 10 milliSievert (mSv) een interventie bijna
altijd gerechtvaardigd is. Er werden dosisomrekeningscoëfficiënten afgeleid uit epidemiologische
studies, wat leidde tot een waarde voor blootstelling in privéwoningen van 6,1 nanoSievert (nSv)
per Bqh/m³ (Becquerel uur per kubieke meter) evenwichtsequivalente concentratie. Die
dosisomrekeningsfactor werd geïmplementeerd in de Europese en Belgische wetgeving en wordt
nog altijd gebruikt.
In het rapport van de Wetenschappelijke Commissie van de Verenigde Naties inzake de gevolgen
van atoomstraling (UNSCEAR) uit 2000 (UNSCEAR, 2000) namen de Verenigde Naties een
hogere dosisomrekeningsfactor aan, gebaseerd op de combinatie van dosimetrische berekeningen
en epidemiologische studies. De UNSCEAR-dosisomrekeningswaarde van 9 nSv per Bqh/m³
evenwichtsequivalente concentratie levert 400 becquerel (Bq)/m³ op, wat overeenkomt met
10 mSv per jaar voor blootstelling aan radon in privéwoningen (7.000 u.).
De Europese Commissie publiceerde haar eerste aanbevelingen over radon in 1990
(90/143/EURATOM, 1990). De tekst was gebaseerd op de vroege publicaties van de ICSB (ICSB,
1987) en stelde 400 Bq/m³ voor als actieniveau voor bestaande gebouwen en 200 Bq/m³ als een
ontwerpniveau voor nieuwe gebouwen. Hoewel Richtlijn 96/29/Euratom (96/29/EURATOM, 1996)
expliciet radon op de werkvloer (met inbegrip van openbare gebouwen) betreft, komen de
praktische implementeringen, die werden behandeld in de publicatie 'Radiation Protection 88'
(Radiation Protection 88, 1997), tot het besluit dat er een duidelijk verband bestaat tussen
blootstelling op het werk en blootstelling in privéwoningen en dat een gemeenschappelijke
benadering voor beide situaties zou moeten worden gevolgd.
De richtlijn inzake drinkwater van 2013 (Richtlijn 2013/51/EURATOM van de Raad) bepaalt
maximale waarden van 100 Bq/l voor publieke watervoorziening en 1.000 Bq/l voor privébronnen.
Tijdens de eerste jaren van het derde millennium werden verschillende gepoolde epidemiologische
studies afgerond, wat nieuw en sterk bewijs van een verhoogd radonrisico voor blootstellingen thuis
opleverde (Baysson et al., 2004; Lubin et al., 2004; Darby et al., 2005; Krewski et al., 2005). Wat
belangrijk is, is dat voor het eerst op dergelijke schaal radonconcentraties die werden gemeten in
individuele woningen in plaats van gemiddelde regionale gegevens werden gebruikt om een
potentiële dosisrelatie tussen individuele blootstelling aan radon en gezondheidseffecten te
bestuderen (Darby et al., 2005). Daarom hebben internationale organisaties hun positie op het vlak
van de radonproblematiek binnenshuis versterkt. De ICSB publiceerde haar nieuwe aanbevelingen
in 2007 (ICSB, 2007) en stelde voor om radon in privéwoningen te beschouwen als een bestaande
blootstellingssituatie en de brongerelateerde concepten van stralingsbescherming toe te passen
(referentieniveaus, optimalisering enz.). UNSCEAR publiceerde in 2009 een rapport over niveaus
van radonblootstelling en gezondheidseffecten, waarin wordt geconcludeerd dat de blootstelling
aan radon leidt tot een stijging van het onderliggende risico op longkanker (UNSCEAR, 2009). Dat
is in het bijzonder relevant voor rokers (of ex-rokers) omdat het gecombineerde effect van roken
en radon bijna multiplicatief bleek te zijn. De handleiding voor radon binnenshuis van de WGO uit
2009 focust op de blootstelling vanuit het perspectief van de volksgezondheid en verschaft
aanbevelingen en beleidsopties om gezondheidsrisico's te beperken (WGO, 2009). De handleiding
raadt een nationaal referentieniveau van 100 Bq/m³ aan. Als het echter niet mogelijk is om dat
niveau te halen onder de heersende landspecifieke omstandigheden mag het referentieniveau niet
hoger zijn dan 300 Bq/m³. In 2009 legde de ICSB ook een verklaring af waarin ze een
dosisomrekeningsfactor aanraadde die bijna twee keer zo hoog lag als de waarde die werd gebruikt
door de ICSB in publicatie 65 (ICSB, 1993) en door regelgevende autoriteiten wereldwijd. De ICSBverklaring over radon werd gepubliceerd in publicatie 115 in verband met het risico op longkanker
als gevolg van radon en dochternucliden van radon (ICSB, 2010).
De Europese Commissie publiceerde onlangs de richtlijn inzake basisveiligheidsnormen (Basic
Safety Standards – BSS) (2013/59/EURATOM, 2014), waarin rekening wordt gehouden met de
recentste algemene aanbevelingen van de ICSB in publicatie 103 (ICSB, 2007).
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De nieuwe BSS-richtlijn omvat de aanbeveling van de Commissie van 190 over de bescherming
van de bevolking tegen blootstelling aan radon binnenshuis (90/14/EURATOM, 1990). De richtlijn
introduceert het gebruik van een referentieniveau voor radon in woningen en op de werkvloer,
waarmee de bescherming zowel boven als onder het referentieniveau kan worden geoptimaliseerd
(artikel 7). Wat de hogere risico's betreft (ICSB, 2007; ICSB, 2010), stelt de Europese Commissie
voor om de maximumwaarde voor het referentieniveau in bestaande woningen te verlagen naar
300 Bq/m³. De lidstaten zijn ook verplicht om een nationaal actieplan voor radon op te stellen om
elke blootstelling aan radon aan te pakken in een geïntegreerde en graduele benadering. In de
nieuwe BSS worden bouwmaterialen eveneens beschouwd als een bestaande
blootstellingssituatie die moet worden gekarakteriseerd met de index voor activiteitsconcentratie
voor gammastraling3.
Het respecteren van die index (< 1) zou ook de afgeleide bijdrage aan radonconcentratie
binnenshuis in normale ventilatieomstandigheden moeten beperken tot waarden die onder het
referentieniveau liggen. De richtlijn moet tegen februari 2018 worden omgezet in nationaal recht.
3.2.2 Nationale context
In België is de regelgeving inzake ioniserende straling een federale bevoegdheid, met als
bevoegde autoriteit het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Conform de
Europese en internationale aanbevelingen is er sinds 1995 een nationaal radonactieplan van
kracht. Na verscheidene verkennende studies (Vanmarcke et al., 1988; Poffijn et al., 1990) die de
aanwezigheid van getroffen zones in het zuiden van het land en de lage radonconcentraties in het
noorden belichtten, volgde een eerste nationale campagne voor de meting van radon binnenshuis
waarvoor representatieve, homogeen over het grondgebied verspreide woningen werden
geselecteerd. Die campagne leverde de eerste nationale radonkaarten op (Zhu et al., 1998; Zhu,
2001) en wees uit dat de gemiddelde blootstelling binnenshuis van de Belgische bevolking
ongeveer 50 Bq/m³ bedraagt. Vervolgens leidden gemeentelijke meetcampagnes in de getroffen
zones tot een gedetailleerder beeld, waardoor de zones met radonrisico gedetailleerder in kaart
konden worden gebracht. Het besluit van het FANC van 10 augustus 2011 verdeelde het Belgische
grondgebied in drie risiconiveaus (FANC, 2011) op basis van het percentage woningen boven het
actieniveau van 400 Bq/m³, het referentieniveau dat de Europese Commissie aanbeveelt om
radonconcentraties in bestaande woningen te verlagen (UNSCEAR, 2000). Radonmetingen (en
indien nodig sanering) moeten worden uitgevoerd op de werkvloer en in openbare gebouwen in
radonklasse 2 (het hoogste risiconiveau waarbij meer dan 5 % van de opgemeten huizen het
actieniveau van 400 Bq/m³ overschrijdt).

3

Index voor gamma-activiteitsconcentratie𝐼 =
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𝐶(𝑅𝑎−226)
300 Bq/kg

+

𝐶(𝑇ℎ−232)
200 Bq/kg

+

𝐶(𝐾−40)
3000 Bq/kg

− 95 −

Figuur 13. Verdeling van radonrisico binnenshuis (percentage boven het actieniveau van 400 Bq/m³) voor
de Belgische gemeenten (situatie 2016). Radonklasse 0 (< 1 %), radonklasse 1 (1,1 tot 5 %) en
radonklasse 2 (> 5 %).

In het kader van het radonactieplan heeft het FANC in samenwerking met de lokale autoriteiten de
laatste jaren een reeks projecten opgestart om het publieke bewustzijn in verband met radon te
verhogen, in het bijzonder in de zones met radonrisico in België.
Het voornaamste communicatiemiddel is een uitgebreide website (onderdeel van
http://www.fanc.fgov.be/) die beschikbaar is in het Nederlands, het Frans en het Duits, met
informatie over het gezondheidsrisico, de gemiddelde radonconcentratie in elke gemeente, het
Belgische radonactieplan, radon op de werkvloer, meet- en saneringsmethodes en preventie voor
nieuwe gebouwen. Er zijn verscheidene folders en brochures over radon verschenen, met advies
om blootstelling aan radon in bestaande gebouwen te verlagen en te voorkomen dat radon
binnendringt in nieuwe gebouwen.
Een belangrijk aspect van het radonactieplan is de samenwerking met lokale en regionale
autoriteiten die bevoegd zijn voor aanverwante kwesties zoals preventieve gezondheidszorg,
bouwvoorschriften, opleiding en ruimtelijke ordening. De gemeenten, provincies en federale
entiteiten (gewesten en gemeenschappen) vervullen allemaal een specifieke rol in het
beheersbeleid voor radon, vooral in de getroffen zones.
In het kader van voortdurende inspanningen om het publieke bewustzijn te verhogen, worden elk
jaar in verschillende streken informatie- en meetcampagnes voor radon georganiseerd (in de
winter) om de bevolking, de werkgevers en de lokale autoriteiten te informeren, laagdrempelige
meetmogelijkheden aan te bieden aan de bevolking en voor openbare gebouwen, en om
preventieve maatregelen voor nieuwe gebouwen te stimuleren en te promoten.
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Op basis van de beschikbare metingen van radon binnenshuis kan een schatting worden gemaakt
van de blootstelling van de Belgische bevolking aan radon. Die schatting wordt beïnvloed door het
gebrek aan gedetailleerde en representatieve metingen in flats en appartementen die zich niet op
de benedenverdieping bevinden. Niettemin kan op basis van alle beschikbare meetgegevens
worden afgeleid dat in dat soort woningen, gekenmerkt door gemiddelde ventilatiegraden, bijna
nooit hoge radonconcentraties voorkomen, en er bijgevolg nooit een gedetailleerde studie aan is
gewijd. Metingen van radon binnenshuis waarmee rekening wordt gehouden voor het in kaart
brengen en voor de schatting van de blootstelling aan radon binnenshuis gebeuren louter op basis
van metingen op de benedenverdieping van eengezinswoningen. Aangezien in België ongeveer
75 % van de bevolking dat soort woningen betrekt, geeft het toch een goede en voorzichtige
schatting van de blootstelling van de bevolking. Tabel 18 toont de (bevolkingsgewogen) statistische
variaties in de verschillende gewesten en voor de zones met radonrisico (RPA). Tabel 18 geeft een
schatting van het aantal woningen (eengezinswoningen) voor elke categorie van
radonblootstelling. Aangezien de populatie van radonmetingen doorgaans (zoals het geval is in
België) een lognormale verdeling heeft, wordt het geometrische gemiddelde (en de geometrische
standaardafwijking) gebruikt in deze schatting.
Tabel 18. Gemiddelde blootstelling aan radon van de Belgische bevolking (bevolkingsgegevens
voor 2010). RG: rekenkundig gemiddelde, MED: mediaan, GG: geometrisch gemiddelde, GSA:
geometrische standaardafwijking. Waarden zijn in Bq/m³. RPA: zones met radonrisico. % geeft het
percentage van eengezinswoningen boven de vermelde radonconcentratie (in Bq/m³)

België
Wallonië
Vlaander
en
Brussel
RPA

Bevolking
10584534
3435879

woningen
3742000
1325000

RG
57
84

MED
44
60

GG
46
75

GSA
1,7
1,7

%
> 100
10,0
26,0

%
> 200
2,1
4,5

%
> 300
0,9
2,6

% > 400
0,6
1,6

% > 800
0,2
0,4

6117440
1031215
376568

2191000
226000
130000

44
44
220

37
37
127

36
36
137

1,2
1,2
1,9

3,2
4,0
43,0

0,1
0,1
33,0

0,05
0,1
17,0

0,0
0,0
13,0

0,0
0,0
4,3

In de zones met radonrisico liggen de radonconcentraties binnenshuis in ongeveer 43 % van de
woningen boven 100 Bq/m³ (Tabel 18), wat overeenkomt met ongeveer 56.000 woningen (Tabel
19). Bijna alle zeer hoge radonconcentraties liggen in deze zone (ongeveer 5.600 woningen met
concentraties boven 800 Bq/m³). Het grootste deel van de woningen met radonconcentraties
boven 200 Bq/m³ bevinden zich in het zuidelijke deel van het land.
Tabel 19. Schatting van het aantal woningen (eengezinswoningen) in de verschillende categorieën van
radonblootstelling (Bq/m³)

woningen
België
3742000
Wallonië
1325000
Vlaanderen
2191000
Brussel
226000
Zones met radonrisico 130000

> 100
360000
280000
70000
9000
56000

> 200
84000
79000
enkele
5000
43000

> 300
36000
35000
enkele
enkele
22000

> 400
21000
21000
0
0
17000

> 800
5600
5600
0
0
5500

De Belgische bevolking wordt duidelijk niet gelijkmatig blootgesteld aan radon als gevolg van de
zeer sterke regionale variaties in de bodem- en gesteentesamenstelling. De zeer hoge waarden
zijn bijna uitsluitend beperkt tot de zones met radonrisico (hoewel er op bepaalde plaatsen zeer
lokale hotspots voorkomen). Het volledige Waalse Gewest wordt veel meer blootgesteld dan het
Brusselse en het Vlaamse Gewest. Er wordt aangenomen dat in die twee laatste gewesten in
slechts enkele gebouwen radonconcentraties boven 200 Bq/m³ voorkomen. Daarom moeten acties
om de radonconcentraties te verlagen worden aangepast aan de regionale verschillen en de
specifieke situaties.
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Gedetailleerde meetcampagnes in scholen en openbare gebouwen hebben naar voren gebracht
dat de regionale variaties in dat soort gebouwen en in woningen dezelfde zijn. In scholen gaan
hoge radonconcentraties vaak gepaard met andere IAQ-problemen zoals hoge
koolstofdioxideconcentraties (CO2). Saneringsoplossingen moeten in dergelijke gevallen altijd
gericht zijn op een algemene verbetering van de IAQ.
Wat de radioactiviteit van bouwmaterialen betreft, bestudeerde een recent onderzoeksproject, BNORM, de situatie in Vlaanderen (B-NORM, 2013). De 120 grote bouwmaterialen hadden allemaal
een activiteitsindex onder 1, waardoor ze werden geclassificeerd als voldoende veilig voor gebruik
voor wat gammastraling betreft. Alle oppervlaktematerialen (tegels) hadden een activiteitsindex
onder 6, wat betekent dat ze geen gammadoses boven het referentieniveau van 1 mSv/jaar zullen
veroorzaken.
Voor radon in drinkwater geven de beschikbare FANC-metingen geen concentraties boven
100 Bq/l in waterverdelingsnetwerken weer. In specifieke situaties, waar lokaal bronwater wordt
gebruikt, kunnen de concentraties oplopen tot enkele 100 Bq/l.
Over het algemeen bestaan er naast verhoging van de ventilatiegraad twee grote soorten
saneringstechnieken. De eerste bestaat erin de luchtdichtheid van de contactzone tussen de grond
en het gebouw, of tussen de kelder (of kruipruimte) en de rest van het gebouw te verbeteren.
Buizen en leidingen afdichten of luchtdichte kelderdeuren plaatsen, zijn enkele voorbeelden
daarvan. De tweede soort bestaat in de aanpassing van het drukverschil tussen de grond en het
gebouw. Dat kan door met een ventilator een lagedrukzone te creëren in de kelder of kruipruimte,
door de overdruk van de bodem weg te nemen (met een ventilator) of door de druk in de bewoonde
ruimtes aan te passen via mechanische ventilatie of extra luchtinlaten. Als die acties correct worden
uitgevoerd, kunnen ze zeer beperkte energiekosten hebben. Het is belangrijk om erop te wijzen
dat de blootstelling aan radon binnenshuis beduidend kan verhogen als de ventilatie niet goed is
afgesteld of slecht functioneert.
Zeer vaak is efficiënte sanering in bestaande gebouwen met zeer hoge radonconcentraties enkel
mogelijk met behulp van actieve maatregelen, zoals ondergrondse ventilatie of luchtextractie uit de
kelder of kruipruimte, in combinatie met passieve maatregelen (afdichting van de routes).
Voor nieuwe gebouwen bestaan de preventietechnieken erin de luchtdichtheid van het gebouw
met betrekking tot de bodem te verzekeren (afgedichte buizen en leidingen, radonbestendig
membraan, luchtdichte kelderdeuren) en een doorlatende laag aan te brengen onder de plaat
waaruit indien nodig de overdruk kan worden weggenomen met een ventilator. Radonpreventie is
over het algemeen minder duur en eenvoudiger dan radonsanering.
3.3 Impact op de volksgezondheid
De kortlevende dochternucliden van het verval van radongas in de lucht kunnen zich afzetten in de
longen. Omdat de biologische klaring van de vervalproducten van radon in de longen enkele uren
duurt, is er tijd voor verval naar lood-210. In dat proces geven polonium-218 en polonium-214 twee
alfadeeltjes af. Die alfadeeltjes kunnen de stamcellen van de luchtwegen aantasten. Op basis van
cohortstudies bij ondergrondse mijnwerkers en uit patiëntcontroleonderzoeken naar blootstelling
aan radon in privéwoningen bestaat er nu overtuigend bewijs dat dochternucliden van radon
longkanker kunnen veroorzaken. De lineaire stijging zonder drempel van het relatieve risico met
radonconcentratie binnenshuis werd in verscheidene recente studies geraamd (Baysson et al.,
2004; Darby et al., 2005). De Europese gepoolde studie in privéwoningen (Darby et al., 2005) sluit
nauw aan bij de gepoolde Noord-Amerikaanse (Krewski et al., 2005) en Chinese studies (Lubin et
al., 2004). Aangezien de Europese studie een betere statistische bewijskracht heeft, hebben
UNSCEAR (2009) en ICSB (2010) de gecorrigeerde schatting van een verhoogd relatief risico op
longkanker uit de Europese gepoolde studie van 0,16 per 100 Bq/m³ overgenomen.
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Dat zou betekenen dat radon binnenshuis een rol speelt in iets minder dan 10 % van alle gevallen
van longkanker in Europa (Baysson et al., 2004), waarvan een groot deel rokers zijn.
Een van de conclusies van de studie (Darby et al., 2005) is dat gepoolde studies in privéwoningen
kunnen wijzen op een drempelloos effect van radon. Bijgevolg moeten volgens het ALARA-principe
(zo laag als redelijkerwijs mogelijk) alle redelijke inspanningen om de blootstelling en concentraties
te doen dalen onder 100 Bq/m³ worden overwogen.
De schatting van radongeïnduceerde longkanker in België is mogelijk op basis van het geschatte
gemiddelde van de radonconcentratie (Tabel 18). Toegepast op de verschillende Belgische
gewesten en op de zones met radonrisico geeft dat de verdeling van het geschatte risico op
longkanker (LK) en de geschatte jaarlijkse LK-incidentiecijfers (Tabel 20) in verschillende delen
van België. Het LK-risico wordt uitgedrukt per duizend personen voor niet-rokers (NR) en voor
rokers (R), in functie van de verschillende niveaus van radonblootstelling. Er wordt aangenomen
dat het basisrisico, zonder blootstelling aan radon, 4,1 LK per duizend personen (voor NR) en
101 LK per duizend personen (voor R) bedraagt. De tabel is louter indicatief wegens de grote
onzekerheden door de regionale variaties in rookgedrag in het verleden.
Tabel 20. Geschat jaarlijks incidentiecijfer voor longkanker (LK) in België voor niet-rokers (NR) en rokers
(R). Levenslang LK-risico (0,16 % stijging per Bq/m³)* uitgedrukt per duizend. Levenslang =70 j.
LK-risico
R
108,4

LK
NR
399

LK R

totaal

Te wijten aan radon

België

LK-risico
NR
4,4

6558

6958

477 (27 NR en 450 R) (7 %)

Wallonië

4,5

113,1

135

2221

2356

252 (14 NR en 238 R) (11 %)

Vlaanderen

4,3

107,0

228

3740

3967

222 (13 NR en 209 R) (6 %)

Brussel

4,3

107,0

38

630

669

37 (2 NR en 35 R) (6 %)

5,0

122,0

16

263

279

48 (3 NR en 45 R) (17 %)

4,1

101,0

Zones
radonrisico
Geen radon*

met

*Naar Darby et al., 2005
Het geschatte aantal gevallen van longkanker komt goed overeen met de waargenomen LKincidentiecijfers voor de jaren 2004-2005 (Belgisch Kankerregister) als het basisrisico (LKincidentiecijfer zonder radon) uit Darby et al. (2005) wordt gebruikt en als het deel rokers in de
totale bevolking op 40 % wordt geraamd. Die vrij hoge waarde lijkt gerechtvaardigd, rekening
houdend met het belang (voor het LK-risico) van de langdurige blootstelling en het feit dat het
aantal rokers in de bevolking vroeger hoger lag.
De schatting van de jaarlijkse LK-incidentiecijfers toont aan dat ongeveer 7 % van de LK in België
kan worden toegeschreven aan radon. In de zones met radonrisico loopt dit op tot ongeveer 17 %.
Voor rokers stijgt het LK-risico in absolute cijfers sterk als ze worden blootgesteld aan hoge
radonconcentraties. Uit de gegevens blijkt dat, indien de gemiddelde radonconcentratie in de zones
met radonrisico zou dalen tot rond het niveau van het Belgische geometrische gemiddelde
(46 Bq/m³), elk jaar ongeveer 30 LK (11 %) zouden kunnen worden vermeden in die zones. Als de
gemiddelde radonconcentratie in het Waals Gewest zou dalen tot rond het niveau van het
Belgische gemiddelde zouden elk jaar ongeveer 100 LK kunnen worden vermeden.
Die schatting illustreert het belang van de implementering van een algemene strategie inzake
radonbeleid. Als de doelstelling is om een impact te hebben op het LK-incidentiecijfer, mogen de
acties om de blootstelling aan radon te verlagen niet beperkt blijven tot zones met radonrisico,
maar moet ook de gemiddelde concentratie in minder blootgestelde zones dalen. Dat illustreert ook
dat het belangrijk is om te vermijden dat in de toekomst de gemiddelde radonblootstelling tijgt in
zones waar die blootstelling nu nog laag is.
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Mogelijke risicofactoren voor een dergelijke stijging zijn veranderende bouwtechnieken en een
algemene trend van energiezuinig bouwen, met het eventuele risico van ventilatiegraden die dalen
tot niveaus waarop verontreinigende stoffen in de binnenlucht zoals radon niet meer efficiënt
worden verwijderd uit de binnenlucht. In de context van energiezuinig bouwen en
energiebesparende maatregelen is de radonconcentratie bij een constante bronterm
(emissiegraad) omgekeerd evenredig met de ventilatiegraad. Ook het gebruik van nieuwe,
energiezuinige verwarmingstechnieken zoals lucht-warmtepompsystemen kunnen de
radonconcentratie binnenshuis doen stijgen (en de IAQ algemeen negatief beïnvloeden). Daarom
wordt een strikte opvolging van die technologische innovaties nodig geacht.
De algemene implementering van radonresistente bouwtechnieken voor nieuwe gebouwen zoals
besproken in hoofdstuk 2 is waarschijnlijk de enige efficiënte manier om een daling van de
algemene blootstelling (niet enkel in zones met radonrisico) te bereiken.
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3.4 Conclusies en aanbevelingen wat betreft radon in het binnenmilieu in België
1. Doelstelling. Omdat radon sterk bijdraagt aan de blootstelling van de Belgische bevolking en
het verband met een verhoogd risico op longkanker bewezen is, bestaat de doelstelling op
lange termijn erin om de gemiddelde blootstelling van de bevolking aan radon te verlagen. Voor
het zuiden van het land kan dat door radon te voorkomen in nieuwe gebouwen en door
metingen en verlagingen van de niveaus in bestaande gebouwen. Om extra toename van de
blootstelling aan radon te vermijden, moet de radioactiviteit van bouwmaterialen nauwlettend
in het oog worden gehouden en moet er rekening worden gehouden met radon bij de
ontwikkeling van energiezuinig bouwen (aangepaste ventilatienormen, vermijding van direct
contact met bodem/lucht enz.). Voor het noorden van België zal dat leiden tot het behoud van
het huidige blootstellingsniveau. Het is belangrijk om te weten dat minder roken een lager
radonrisico als gevolg zou hebben wegens het bijna synergetische effect tussen radon en
roken.
2. IAQ. Radon moet worden opgenomen in een algemene geïntegreerde benadering van IAQ.
Op het vlak van preventieve gezondheidszorg hangt de garantie van een gezond binnenklimaat
sterk af van een aangepast en efficiënt ventilatiesysteem. De blootstelling aan verontreinigende
stoffen van de binnenlucht (o.a. radon) neemt toe als de ventilatie van lage-energiewoningen
niet goed is afgesteld of slecht werkt.
3. Referentieniveau. In het kader van de nieuwe Europese basisveiligheidsnormen en volgens
de algemene benadering van de ICRP 103-publicatie om radon te bekijken in een kader van
bescherming tegen straling wordt aanbevolen een referentieniveau te gebruiken dat wordt
gedefinieerd als de maximale dosis of het maximale risico waarvoor blootstelling doorgaans
toegestaan is. Onder het referentieniveau moet er worden gezorgd voor optimale bescherming.
Als doelstelling op lange termijn wordt 3 mSv/j (of ongeveer 100 Bq/m³) voorgesteld, met een
overgangsniveau voor bestaande gebouwen van circa 10 mSv per jaar (ongeveer 300 Bq/m³).
4. Preventie en anticiperen voor nieuwe gebouwen. Voor het halen van de doelstelling om de
gemiddelde blootstelling van de bevolking te verlagen, moet radonpreventie in nieuwe
gebouwen georganiseerd en gecontroleerd gebeuren. Het is aanbevolen om
bouwvoorschriften op te stellen op elk wettelijk bevoegdheidsniveau, met inbegrip van
radonpreventie. Er kan een stapsgewijze benadering van de bescherming afhankelijk van het
risiconiveau van de bouwzone worden toegepast, met verhoogde bescherming in de zones met
een grote kans op radon.
5. Beheersing van radongerelateerde risico's in zones met een grote kans op radon. Er
moeten continue publieke bewustmakingcampagnes worden gevoerd en de bevolking moet de
kans krijgen om radonmetingen te verrichten en informatie te krijgen over corrigerende
maatregelen. Een systeem met financiële steun voor verlaging van de radonniveaus zou een
gunstig effect kunnen hebben. Corrigerende maatregelen die niet aansluiten bij de state-of-theartpublicaties ter zake en die commerciële bedrijven soms aanbieden, moeten worden
genegeerd, want ze hebben mogelijk geen impact of zelfs een negatieve impact op de
blootstelling van de bewoners van het gebouw aan radon binnenshuis.
6. Vastgoedtransacties. Het verdient aanbeveling om een informatiesysteem over de radonconcentratie in een gebouw op te stellen ten behoeve van vastgoedtransacties (verkoop of
verhuur). Zo kan de nieuwe gebruiker/eigenaar van een gebouw indien nodig corrigerende
maatregelen treffen (en bijgevolg de blootstelling aan radon van toekomstige bewoners
verlagen).
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7. Radondatabase. Het verdient aanbeveling om een centrale database met alle informatie over
radonmetingen aan te leggen. Dat maakt een regelmatige update van de risicokartering voor
radon en een meet- en evaluatietool voor de impact en doeltreffendheid van het
radonprogramma op lange termijn mogelijk.
8. Bouwmaterialen en water. Het verdient aanbeveling om een beoordelingssysteem voor de
trend en de evolutie van radon afkomstig uit bouwmaterialen en drinkwater op te stellen om zo
optimalisatiemaatregelen te kunnen bepalen volgens het ALARA-principe.
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IV.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Naar verluidt is in Europa de omgevingslucht de oorzaak van twee derde van de totale ziektelast
(ZL) als gevolg van blootstelling aan het binnenmilieu (Jantunen et al., 2011). Het resterende deel
van de ZL als gevolg van blootstelling aan het binnenmilieu is te wijten aan verwarmings- en
verbrandingstoestellen (koken en verwarmen met vaste brandstoffen), watersystemen en
waterlekken. Condensatie en de bodem als bron van radon vormen andere belangrijke bronnen
voor de IAQ-gerelateerde ZL.
Voor een goede IAQ in gebouwen moet er een holistische geïntegreerde benadering van IAQ
worden toegepast, die maatregelen voor broncontrole van chemische en microbiële
verontreinigende stoffen, preventieve maatregelen voor radon en ook aangepaste en efficiënte
ventilatie van gebouwen en strategieën voor gedragsaanpassing van de bewoners omvat. Uit
ervaring is gebleken dat de blootstelling aan verontreinigende stoffen van de binnenlucht
(chemische verontreinigende stoffen, microbiële verontreinigende stoffen en radon) doorgaans
toeneemt als de ventilatie van gebouwen niet goed is afgesteld of slecht werkt. Daarom verdient
het aanbeveling om IAQ te integreren in de energie-efficiëntie- en ventilatievereisten
en -procedures van de richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen (EPDB). Voorts is
er een aanzienlijke behoefte aan een grondigere integratie van IAQ in beoordelingsprogramma's
voor groene gebouwen (BREEAM, LEED enz.). Recente gegevens benadrukken het belang van
een gezonde IAQ in energie-efficiënte woningen, na energie-efficiënte renovaties, bij gebruik van
nieuwe (duurzame) bouwmaterialen of bij aanpassing van de luchtdichtheid of mechanische
ventilatie van het gebouw.
Complexe mengsels van chemische stoffen in het binnenmilieu zijn te wijten aan grote
kwalitatieve en kwantitatieve verschillen in de afgifte van de bronnen van contaminatie van het
binnenmilieu en hun potentiële gevolgen voor de gezondheid. Een diepgaandere analyse van de
vorming van secundairereactieproducten en van de cumulatieve gevolgen die voortvloeien uit de
gecombineerde blootstelling aan verschillende stoffen (bv. groepering van stoffen die
dezelfde/vergelijkbare gevolgen veroorzaken) is nodig om het huidige inzicht in de gezondheid en
het comfort binnenshuis van de bewoners te vergroten. Er moet in het bijzonder aandacht worden
besteed aan stoffen met een verschillend maar complementair werkingsmechanisme voor het
uitlokken van bepaalde gevolgen voor de gezondheid, zoals mutagene agentia die kanker kunnen
uitlokken en agentia die tumoren stimuleren. Wat de chemische verontreinigende stoffen betreft,
moeten er zoveel mogelijk producten met lage emissie worden gebruikt. Bovendien is het
aangeraden om regelmatig de lijsten van prioritaire stoffen aan te passen in verband met nieuwe
chemische stoffen die zijn aangetroffen bij het testen van productemissies. Zo bevat de Belgische
prioritaire lijst geen stoffen zoals vlamvertragers of ftalaten (SVOS, vermoedelijke
hormoonontregelaars) en voor bepaalde stoffen op de lijst van prioritaire stoffen (bv. ammoniak) is
er dringend nood aan de ontwikkeling/optimalisatie van een referentietestmethode. Voorts moet er
rekening worden gehouden met het aspect van de chemische eigenschappen van de
binnenlucht bij de chemische typering van de binnenlucht en de emissietests. Bijgevolg moet er
meer onderzoek gebeuren naar hoe materialen/producten worden beoordeeld voor
labelling/certificering met betrekking tot hun gedrag in een echt binnenmilieu waar secundaire
emissies plaatsvinden naast de primaire emissies. Er dienen nieuwe steekproeftools, -methodes
en -analysetechnieken die geschikt zijn voor steekproeven binnenshuis voor nieuwe en
opkomende verontreinigende stoffen te worden ontwikkeld en/of geoptimaliseerd.
Er is behoefte aan harmonisatie van steekproefstrategieën, analysemethodes en
dataverwerkingsstrategieën. Voor microbiële en chemische verontreinigende stoffen werd
besloten dat er een consensuskader moet worden vastgelegd dat rekening houdt met de grote
variëteit aan steekproefstrategieën, -analysemethodes en -tools, en gegevensbeoordelingstools op
het vlak van gezondheidsrisico's, accuraatheid en representativiteit. De wetgeving voor
microbiologische verontreinigende stoffen moet worden herzien en verduidelijkt op basis van een
methodologische consensus.
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Er moet een speciale IAQ-werkgroep op nationaal niveau komen, die vervolgens zou leiden tot de
identificatie van aspecten die wettelijk bepaald moeten worden. De harmonisatie van strategieën
voor geschikte tools voor brontoewijzing voor IAQ-beoordelingen bij binnenmilieus die
gezondheidsklachten veroorzaken (brontoewijzing) en gezondheidsklachtenvrije binnenmilieus zal
resulteren in een gerichtere anticipatie op bronnen en de gezondheid van de bewoners. Nationale
IAQ-gegevens zijn vergelijkbaar en toepasbaar op grotere schaal als ze gebaseerd zijn op
geharmoniseerde (referentie)steekproef- en analysemethodes en -strategieën. Zo zal harmonisatie
de validiteit en het gebruik van een referentiedatabase voor IAQ en bronnen van
binnenhuisvervuiling verhogen.
Met het oog op de vrij grote blootstelling aan radon van de Belgische bevolking en het bewezen
verband met de incidentie van longkanker, bestaat de doelstelling op lange termijn erin om de
blootstelling aan radon te verlagen. Voor het zuiden van het land kan dat via initiatieven om radon
te voorkomen in nieuwe gebouwen en via metingen en verlagingen van de niveaus in bestaande
gebouwen. Om extra toename van de blootstelling aan radon te vermijden, moet de radioactiviteit
van bouwmaterialen nauwlettend in het oog worden gehouden en moet in het ontwerp van
energiezuinige gebouwen rekening worden gehouden met radon (aangepaste ventilatienormen,
vermijding van direct contact met bodem/lucht enz.). Voor het noorden van België zal dat leiden tot
het behoud van het huidige blootstellingsniveau.
Het verdient aanbeveling om een grootschalige referentiedatabase voor IAQ in België op te
stellen die representatief is voor binnenmilieus en bronnen van binnenhuisvervuiling in België en
geschikt is voor datamining. In die database moeten dan verschillende binnenmilieus,
(toekomstige) prioritaire stoffen (chemische stoffen, radon en microbiologische verontreinigende
stoffen) en ook emissiegegevens voor alle soorten producten die binnenshuis worden gebruikt
opgenomen worden. De database zal een beoordeling van blootstellingstrends over een langere
periode mogelijk maken en gegevens verschaffen voor de evaluatie van (beleids)maatregelen
voor preventie en verlaging van de blootstelling in het binnenmilieu en voor een verkennende
studie naar de socio-economische kosten van de binnenluchtkwaliteit, om zo tot een preciezere
berekening van de DALY’s te komen. Dat zou een regelmatige update van de risicokartering voor
radon en een meet- en evaluatietool voor de impact en doeltreffendheid van het radonprogramma
op lange termijn mogelijk maken. Voor andere chemische stoffen kunnen meer data op
baselineniveau van verontreinigende stoffen van de binnenlucht die onlangs als prioritaire stof zijn
gekenmerkt (bv. gebaseerd op gegevens over productemissie) of opkomende verontreinigende
stoffen resulteren in een accuratere beoordeling van het gezondheidsrisico en de bepaling van
geschikte preventieve acties. Voor preventiedoeleinden zal het opstellen van een follow-up op
lange termijn van IAQ in een representatieve woningvoorraad bijdragen tot de kwantificering
van de impact van bouwtrends en het gedrag van bewoners op IAQ en toelaten om de werking van
geschikte datamanagementtools te tonen.
Er is behoefte aan een grondige validatie en communicatie van saneringsmaatregelen voor
zowel chemische als microbiologische verontreinigende stoffen. Voor microbiële sanering dienen
er specificaties te worden opgesteld, rekening houdend met de geassocieerde risico's van
verschillende saneringstypes. Voor radonpreventie is het aanbevolen om bouwvoorschriften op te
stellen op elk wettelijk bevoegdheidsniveau. Een stapsgewijze benadering voor de bescherming
van bewoners verdient aanbeveling, afhankelijk van het risiconiveau van de bouwzone, met
verhoogde bescherming in de zones met een grote kans op radon. Een systeem dat voorziet in
financiële steun voor verlaging van de radonniveaus zou een gunstig effect kunnen hebben. Ook
voor blootstelling aan chemische agentia binnenshuis is er behoefte aan duidelijke communicatie
over de doeltreffendheid van verschillende saneringsmaatregelen.
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De beoordeling van gezondheidskundige streefconcentraties voor zorgwekkende chemische
en microbiële verontreinigende stoffen van de binnenlucht moet geharmoniseerd worden. Voor
via de lucht verspreide concentraties van schimmel of schimmelsporen ontbreken er
drempelwaarden. Voorts dient er bij de beoordeling van blootstelling aan chemische stoffen in het
binnenmilieu rekening gehouden te worden met een groter aantal uitgestoten stoffen, wat verder
strekt dan emissies van bouwmaterialen en dan het bereik van de WGO. Bovendien zal een
uitgebreide en geharmoniseerde lijst van gezondheidskundige referentiewaarden, met inbegrip van
opkomende verontreinigende stoffen, zorgen voor een accuratere beoordeling van de gevolgen
voor de gezondheid van IAQ. Momenteel bestaat dit werk uit een 'lappendeken' van RW met
verschillend gebruik van beoordelingsfactoren.
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5.2.8.4 Interpretatie van de resultaten
Sinds 1989 beveelt het Bioaerosols Committee van de ACGIH rangordebeoordeling aan als
instrument om luchtstaalgegevens te interpreteren. Die interpretatie behoort sinds 1986 tot de
praktijk voor onderzoek door de Canadese overheid.
De aanwezigheid van een of meerdere schimmelsoorten binnenshuis, maar niet buiten, wijst op een
bevorderende factor in het gebouw. De identificatie van de soorten is cruciaal voor de analyse.
Wegens de hierboven vermelde problemen kunnen numerieke richtlijnen niet worden gebruikt als
primair instrument om te bepalen of er al dan niet een probleem is. Onder bepaalde omstandigheden
zijn numerieke gegevens echter nuttig. Informatie uit een uitgebreide dataset die is samengesteld
door ervaren personen en met hetzelfde instrument heeft een praktische waarde. Over verschillende
jaren werden meer dan 50 federale overheidsgebouwen onderzocht. Zo kon een dergelijke dataset
worden gecreëerd. Gegevens over schimmels afkomstig van ongeveer 600 stalen die tussen 1986
en 1991 werden genomen met een Reuter Centrifugal Sampler met een staalnametijd van vier
minuten werden gebruikt om de interpretaties hieronder te formuleren. Gegevens die zijn verkregen
met andere monsternemers vereisen een vergelijkbare analyse. Als er echter een staalnametijd van
vier minuten wordt gehanteerd, zullen de numerieke gegevens van om het even welke door
eigendomsrechten beschermde monsternemer waarschijnlijk vergelijkbaar zijn.
1. Grote aantallen van bepaalde pathogene schimmels mogen niet voorkomen in de
binnenlucht (bv. Aspergillus fumigatus, Histoplasma en Cryptococcus). Er moet worden
verondersteld dat uitwerpselen van vogels of vleermuizen in luchtinlaten, leidingen of
kamers die pathogenen bevatten. Er moet gepaste actie worden ondernomen. Sommige
van die soorten kunnen niet worden gemeten met luchtstaalnametechnieken.
2. De aanhoudende aanwezigheid van grote aantallen toxicogene schimmels (bv.
Stachybotrys atra, toxicogene Aspergillus-, Penicillium- en Fusarium-soorten) moeten
leiden tot verder onderzoek en gepaste actie.
3. De bevestigde aanwezigheid van een of meerdere schimmelsoorten die in
binnenluchtstalen een belangrijk percentage van het staal vormen en niet in vergelijkbare
mate aanwezig zijn in gelijktijdig genomen buitenstalen vormt het bewijs van een
schimmelbevorderende factor.
4. De 'normale' mycoflora van de lucht is kwalitatief vergelijkbaar met en kwantitatief lager dan
die van buitenlucht. In federale overheidsgebouwen bedroeg het driejarige gemiddelde
ongeveer 40 KVE/m³ voor Cladosporium, Alternaria en niet-sporenvormende
basidiomyceten.
5. Meer dan 50 KVE/m³ kan verontrustend zijn als er ook maar een enkele andere soort dan
Cladosporium of Alternaria voorkomt. Verder onderzoek is noodzakelijk.
6. Tot 150 KVE/m³ is aanvaardbaar als er sprake is van een mengsel van soorten dat een
weerspiegeling is van de sporen in de buitenlucht. Hogere aantallen wijzen op vuile
luchtfilters of andere problemen.
7. In de zomer is tot 500 KVE/m³ aanvaardbaar als de aanwezige soorten voornamelijk
Cladosporium of andere schimmels van bomen en bladeren zijn. Hogere waarden kunnen
wijzen op slecht werkende filters of contaminatie in het gebouw.
8. Sterke aanwezigheid van schimmels in bevochtigers en verdeelleidingen en op
beschimmelde plafondtegels en andere oppervlakken vereist onderzoek en
saneringsacties, ongeacht de via de lucht verspreide sporenlading.
9. Bepaalde soorten schimmelcontaminatie zijn niet gemakkelijk op te sporen met de
methodes die in dit rapport zijn besproken. Als onverklaarde symptomen van SBS
(sickbuildingsyndroom) aanhouden, moet worden overwogen om stofstalen te verzamelen
met een stofzuiger en die te laten onderzoeken op schimmelsoorten.
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VII.

SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP

De samenstelling van het Bureau en het College alsook de lijst met de bij KB benoemde experten
is beschikbaar op de website van de HGR: wie zijn we?.
Al de experten hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. Hun algemene
belangenverklaringen alsook die van de leden van het Bureau en het College kunnen worden
geraadpleegd op de website van de HGR (belangenconflicten).
De volgende experten hebben hun medewerking en goedkeuring verleend bij het opstellen van
het advies. Het voorzitterschap werd waargenomen door Eddy GOELEN en het
wetenschappelijk secretariaat door Marleen VAN DEN BRANDE.
BLADT Sandrine
BOULAND Catherine
CASIMIR Georges
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DEHANDSCHUTTER Boris
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DINNE Karla
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KUSKE Martyna

Microbiële verontreinigers
Microbiële verontreinigers
Microbiële verontreinigers
Microbiële verontreinigers
Chemische verontreinigers
Chemische verontreinigers
Radon
Microbiële verontreinigers
Microbiële verontreinigers
Chemische verontreinigers
Microbiële verontreinigers

LOR Marc
MICHEL Olivier
POFFIJN André
ROGER Marc
ROMAIN Anne-Claude
STRANGER Marianne
STEURBAUT Walter
VANMARCKE Hans

Chemische verontreinigers
Microbiële verontreinigers
Radon
Microbiële verontreinigers
Chemische verontreinigers
Chemische verontreinigers
Chemische verontreinigers
Radon

IBGE/BIM
ULB
HUDERF
WIV-ISP
ULg
VITO
FANC
Hygiène Publique en Hainaut
WTCB
VITO
Observatoire de la Santé de
la Province du Luxembourg
VITO
ULB
FANC
Hainaut Vigilance Sanitaire
ULg
VITO
UGent
SCK

De permanente werkgroep Chemische agentia heeft het advies goedgekeurd. Het
voorzitterschap van de permanente werkgroep werd waargenomen door Luc HENS en het
wetenschappelijk secretariaat door Marleen VAN DEN BRANDE.
ADANG Dirk
HEILIER Jean-François
HENS Luc
HOLSBEEK Ludo
PASSCHIER Wim
SCHIFFERS Bruno
STEURBAUT Walter
VAN LAREBEKE Nicolas
VANHOOREN Hadewijch
VERSTEGEN Geert
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Gezondheid en milieu
Ecotoxicologie
Menselijke ecologie
Risicobeoordeling, pesticides
Gezondheidsrisico-analyse
Biocides en pesticides
Menselijke blootstelling
Toxicologie, kanker
Gezondheid en omgeving, beroepsen milieu toxicologie
Toxicologie
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UCL
SPW
VITO
LNE
Maastricht University
ULg
UGent
UGent
KULeuven
Belgian Poison Centre

De auteurs wensen de volgende instellingen te bedanken voor het verschaffen van de gegevens
die in deze analyse werden besproken:
- het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid;
- het departement Volksgezondheid van de Vlaamse overheid;
- het Energieagentschap van de Vlaamse overheid;
- de SAMI-diensten van het Waals Gewest;
- de RCIB-dienst van het Brussels Gewest.
Dit advies werd door een extern vertaalbureau vertaald.
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Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR)
De Hoge Gezondheidsraad is een federaal adviesorgaan waarvan de FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu het secretariaat verzekert. Hij werd opgericht in 1849
en geeft wetenschappelijke adviezen i.v.m. de volksgezondheid aan de ministers van
Volksgezondheid en van Leefmilieu, aan hun administraties en aan enkele agentschappen. Hij doet
dit op vraag of op eigen initiatief. De HGR probeert het beleid inzake volksgezondheid de weg te
wijzen op basis van de recentste wetenschappelijke kennis.
Naast een intern secretariaat van een 25-tal medewerkers, doet de Raad beroep op een uitgebreid
netwerk van meer dan 500 experten (universiteitsprofessoren, medewerkers van
wetenschappelijke instellingen, praktijkbeoefenaars, enz.), waarvan er 300 tot expert van de Raad
zijn benoemd bij KB; de experts komen in multidisciplinaire werkgroepen samen om de adviezen
uit te werken.
Als officieel orgaan vindt de Hoge Gezondheidsraad het van fundamenteel belang de neutraliteit
en onpartijdigheid te garanderen van de wetenschappelijke adviezen die hij aflevert. Daartoe heeft
hij zich voorzien van een structuur, regels en procedures die toelaten doeltreffend tegemoet te
komen aan deze behoeften bij iedere stap van het tot stand komen van de adviezen. De
sleutelmomenten hierin zijn de voorafgaande analyse van de aanvraag, de aanduiding van de
deskundigen voor de werkgroepen, het instellen van een systeem van beheer van mogelijke
belangenconflicten (gebaseerd op belangenverklaringen, onderzoek van mogelijke
belangenconflicten en een Commissie voor Deontologie) en de uiteindelijke validatie van de
adviezen door het College (eindbeslissingsorgaan van de HGR, samengesteld uit 30 leden van de
pool van benoemde experten). Dit coherent geheel moet toelaten adviezen af te leveren die
gesteund zijn op de hoogst mogelijke beschikbare wetenschappelijke expertise binnen de grootst
mogelijke onpartijdigheid.
Na validatie door het College worden de adviezen overgemaakt aan de aanvrager en aan de
minister van Volksgezondheid en worden ze gepubliceerd op de website (www.hgr-css.be).
Daarnaast wordt een aantal onder hen gecommuniceerd naar de pers en naar bepaalde
doelgroepen (beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector, universiteiten, politiek,
consumentenorganisaties, enz.).
Indien u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten en publicaties van de HGR kunt u een mail
sturen naar info.hgr-css@health.belgium.be.
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