
Zo vermijdt u  
luchtvervuiling in huis

Waardevolle tips van uw binnenklimaatspecialist 
voor gezonde lucht in uw woning 
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De gevaren van  
een ongezonde binnenlucht

Wist u dat? 

De lucht binnenshuis is dikwijls 2 à 5 keer meer vervuild  
dan buitenshuis, in extreme gevallen zelfs 10 keer meer.  
Omdat we het grootste deel van de tijd binnen zitten,  
mogen we daar niet zomaar aan voorbijgaan.

Hoge concentraties vocht, schadelijke gassen, chemische stoffen, 
fijnstof, pollen, allergenen, schimmels, microben, bacteriën  
en virussen in de binnenlucht bedreigen uw gezondheid.  
Door luchtvervuiling uit uw woning te weren, beschermt u  
uw gezin tegen allerlei aandoeningen en ernstige ziektes. 

In dit e-book geven we u eenvoudig toepasbare tips  
om ongezonde lucht in uw woning te voorkomen.
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Tips voor  
een gezonde lucht in huis 
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Zorg voor de ideale luchtvochtigheid
De ideale luchtvochtigheid ligt tussen 40% en 60%. U kan dit meten met een klassieke  
of digitale hygrometer, al dan niet gecombineerd met een thermometer.  
Ook een moderne binnenhuisklimaatregeling geeft de luchtvochtigheidsgraad weer. 

Als de luchtvochtigheid te hoog of te laag is, hebt u een koud gevoel ondanks  
een normale of hoge temperatuur. De verwarming een graad hoger zetten,  
levert u niet veel meer op dan een hogere energiefactuur. 

Maar dat is niet het grootste probleem. Een slechte luchtvochtigheid heeft een negatief  
effect op uw comfort, maar ook op uw gezondheid en op de staat van uw woning. 

Problemen bij te vochtige lucht

• Schimmelvorming: 
Schimmel ziet er vies uit en is schadelijk 
voor het gebouw en voor de longen.

• Huisstofmijt:  
Huisstofmijten houden van vochtige 
plekjes. Hun uitwerpselen kunnen 
allergische reacties veroorzaken,  
met luchtwegproblemen tot gevolg.

• Hogere CO2-concentratie:  
Een hoge luchtvochtigheid doet  
het CO2-gehalte stijgen. Een teveel 
aan CO2 veroorzaakt hoofdpijn, 
concentratieproblemen, vermoeidheid ...

• Spier- en gewrichtspijnen

• Hogere gevoeligheid aan virale 
luchtweginfecties

Problemen bij te droge lucht

• Droge keel

• Prikkende ogen

• Lagere immuniteit door  
uitgedroogde slijmvliezen

• Hoger infectiegevaar omdat virussen  
en bacteriën langer overleven  
en zich gemakkelijker verspreiden 
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Hoe zorgt u voor een goede luchtvochtigheid in huis?
In een doorsnee woning wordt dagelijks 10 à 12 liter vocht geproduceerd.  
Om schimmels en gezondheidsproblemen te voorkomen, moet dat naar buiten. 

Met een mechanisch ventilatiesysteem moet u zich hierover weinig zorgen maken.  
Het voert vochtige lucht af uit natte ruimtes en voert vocht aan in droge ruimtes.  
Met bijkomende luchtvochtigheidssensoren is te vochtige lucht helemaal uitgesloten.

In bestaande woningen is het natuurlijk niet evident om zo’n systeem te plaatsen,  
tenzij u grondig renoveert. Als u geen ventilatiesysteem hebt, pas dan deze tips toe.

Zeven tips om het vochtgehalte  
op peil te houden:

1.  Verlucht tijdens of na activiteiten waarbij 
vocht vrijkomt: koken, schoonmaken, 
drogen van was, douchen of baden, 
intensief sporten …

2.  Maak uw douche of bad droog met  
een aftrekker of vod om te vermijden  
dat achterblijvend vocht verdampt.

3.  Droog uw was zoveel mogelijk buiten.

4.  Voer de vochtige lucht van uw droogkast af 
naar buiten, of haar condenswater via de 
waterafvoer.

5.  Plaats een luchtontvochtiger in ruimtes 
die altijd te vochtig zijn.

6.  Installeer een afzuigventilator in vochtige 
ruimtes zoals uw keuken, badkamer, 
wasplaats …

7.  Zet groene planten met grote bladeren  
of een luchtbevochtiger in droge ruimtes,  
of leg er een natte handdoek  
op de radiator.
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Extra tips tegen schimmels

Bewaak niet alleen de luchtvochtigheid 
maar ook de temperatuur om schimmels  
te voorkomen: die houdt u best tussen 18° 
en 21°. De combinatie van vocht en warmte 
is een ideale broeihaard voor schimmels. 
Bij koude condenseert het vocht,  
wat ook weer voor schimmelgroei zorgt. 

Merk je toch ergens schimmel,  
schrob hem dan zo snel mogelijk weg met 
een allesreiniger of zelf gemaakt mengsel 
van water, azijn en soda. Zoek de oorzaak 
en neem ze weg als het kan.

Kan je de oorzaak niet aanpakken, zorg dan 
voor extra verluchting of ventilatie.  
Plaats een luchtzuiveraar om  
de schimmelsporen uit de lucht te halen  
en allergieën, luchtweginfecties  
en astma te voorkomen.
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Houd schadelijke stoffen buiten
Heel wat ongezonde stoffen dringen uw woning ongemerkt binnen.  
Chemische stoffen, giftige dampen, gevaarlijke vluchtige stoffen, fijnstof  
en ultrafijnstof kunnen ernstige luchtwegproblemen, hart- en vaatziektes  
en zelfs kanker veroorzaken. Houd ze zoveel mogelijk buiten en voer ze maximaal af.

Poets gezond

Veel schoonmaakmiddelen 
zijn een bron van schadelijke stoffen. 

•  Vermijd middelen met een 
gevaarsymbool zoals ammoniak, 
bleekwater of producten die javel 
bevatten, desinfecterende middelen …

•  Gebruik milde schoonmaakmiddelen: 
biologische middelen zoals azijn en 
sodakristallen.

•  Meng geen verschillende producten. 
Hierdoor kunnen gevaarlijke gassen 
ontstaan. 

•  Verlucht of ventileer extra tijdens  
het schoonmaken.
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Weer toxische stoffen

Naast poetsmiddelen zijn er nog  
andere bronnen van giftige stoffen  
die u kan weren.

•  Gebruik geen luchtverfrissers, 
geurverspreiders of insecticiden.  
Open een raam voor frisse lucht  
en plaats vliegenramen tegen insecten.

•  Kies producten zonder vervuilende 
stoffen bij het verven en klussen. 
Verlucht of ventileer extra tot 6 maand  
na het gebruik van ongezonde stoffen.

•  Nieuwe meubels en bouwmaterialen 
kunnen toxische stoffen bevatten, zoals 
het kankerverwekkende formaldehyde. 
Verlucht of ventileer daarom extra tot 
6 maand na de aankoop van nieuwe 
meubels en tot 2 jaar na bouwen  
of verbouwen. Of kies, als het kan,  
voor gezonde materialen.

•  Sigarettenrook is bijzonder ongezond, 
ook bij passief roken. Niet roken in huis 
is de eenvoudige boodschap.
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Vermijd fijnstof 

Ook fijnstof vormt een bron van 
binnenluchtvervuiling die u best 
uitschakelt.

•  Zet tijdens het koken uw dampkap aan  
of zet een raam open.

•  Open geen ramen langs de straatkant 
om te verluchten, zeker niet tijdens  
de spits.

•  Let op met kachels. Ze veroorzaken 
enorm veel fijnstof. De rook uit  
de schoorsteen komt ook dikwijls 
opnieuw binnen door de ventilatie  
of verluchting. Denk ook aan het brand-  
en verwondingsgevaar, het onderhoud  
en het risico op een verbod  
in de toekomst omwille van het milieu.

•  Als u een ventilatiesysteem plaatst,  
kies dan voor een D-systeem met filters. 
Reinig en vervang de filters volgens  
de voorschriften.

•  Plaats een luchtzuiveraar.  
Een performante luchtzuiveraar haalt 
niet alleen het fijnstof maar zelfs 
ultrafijnstof uit de lucht. 
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Let op voor CO en CO2 
Koolstofmonoxide (CO) en koolstofdioxide (CO2)  
zijn geur- en kleurloze gassen die schadelijk zijn voor de gezondheid. 

Koolstofdioxide, de sufmaker

Een te hoog CO2-gehalte in de lucht leidt 
tot hoofdpijn, concentratieproblemen  
en een slechte slaap. 

U kiest daarom best voor een 
ventilatiesysteem met CO2-sensoren,  
bij voorkeur met zoneregeling.  
Die regelt overdag het CO2-gehalte  
in de leefruimtes en ’s nachts het 
CO2-gehalte in de slaapkamers.  
Als u geen ventilatiesysteem hebt,  
moet u de woning goed verluchten  
om voldoende CO2 af te voeren.

Koolstofmonoxide, de stille 
moordenaar

Koolstofmonoxide of CO is een giftig  
en dodelijk gas. Bij een hoge concentratie 
treedt een acute CO-vergiftiging op,  
met coma en de dood tot gevolg. 

Een constante, lage hoeveelheid CO in 
de lucht geeft aanleiding tot chronische, 
lichamelijke of psychische klachten zoals 
hoofdpijn en verwardheid. De oorzaak 
wordt vaak niet ontdekt.

Een acute of chronische CO-vergiftiging 
moet u dus absoluut voorkomen.

•  Plaats CO-melders als u een kachel, 
gasboiler, gas- of stookolieketel hebt.

•  Laat uw gasboiler, gas- of stookolieketel 
jaarlijks onderhouden.

•  Reinig jaarlijks uw schoorsteen.

•  Let op met een houtkachel: verbrand 
alleen goed droog, onbehandeld hout 
en zorg voor een goede afvoer van 
verbrandingsgassen.

•  Gebruik geen gasstraler of 
petroleumkachel binnenshuis.

•  Ventileer of verlucht voldoende.
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Weg met allergenen
Niezen, hoesten, hoofdpijn, prikkende ogen, een verstopte of lopende neus,  
kortademigheid en vermoeidheid maar ook eczeem en astma zijn mogelijke  
gevolgen van een allergie. Vermijd daarom de aanwezigheid van allergenen in huis,  
zoals de uitwerpselen van de huisstofmijt en stuifmeelkorrels of ‘pollen’. 

Verjaag de huisstofmijt

Wat kan u doen tegen mijten?

•  Houd de temperatuur  
en luchtvochtigheid op peil zoals 
beschreven onder punt 1,  
zeker in de slaapkamer.

•  Stofzuig tapijten regelmatig, bij voorkeur 
met een stofzuiger met een HEPA filter. 
Vervang of reinig de filter regelmatig.

•  Stofzuig matrassen en zetels  
bij elke seizoensovergang.

•  Ververs om de 1 à 2 weken uw 
beddengoed en was het op 60°.  
Was ook uw hoofdkussens  
en dekbedden 4 keer per jaar op 60°.

•  Verlucht of ventileer  
de slaapkamer elke dag.

Stop stuifmeel

Om pollen uit uw huis te houden,  
plaatst u best een ventilatiesysteem  
met een pollenfilter of, als dat niet kan,  
een kwalitatieve luchtzuiveraar die pollen  
uit de lucht haalt.
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Zorg voor verse lucht
Zoals u al eerder in dit e-book las, is het belangrijk uw vervuilde binnenlucht  
te vervangen door verse buitenlucht. Anders stapelen vocht, schadelijke stoffen  
en gassen en allergenen zich op in uw woning, met nefaste gevolgen voor  
uw gezondheid. Om de lucht te verversen, kan u ventileren of verluchten.

Ventilatie, de beste garantie

Met een ventilatiesysteem wordt  
de lucht continu ververst. Kies voor een 
mechanisch, gecontroleerd D-systeem.  
Dit systeem is uitgerust met filters  
en werkt met warmteterugwinning.  
Bij andere systemen, met roosters,  
komt fijnstof binnen en gaat kostbare 
warmte verloren. 

Zorg voor een goede werking van het 
systeem en ventileer extra wanneer nodig.

•  Hebt u ventilatieroosters, plak ze nooit af 
en reinig ze elke maand.

•  Zorg voor een jaarlijks onderhoud  
van de ventilatiekanalen.

•  Reinig elke 3 maand de filters.

•  Ventileer extra als u schoonmaakt  
of kookt en wanneer er bezoek is.  
Bij een systeem met een intelligente 
regeling gebeurt dit automatisch.

•  Ventileer extra na aankoop van nieuwe 
meubels, verven, klussen, bouwen  
of verbouwen. 
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Verluchten, als ventileren niet kan 

Hebt u geen ventilatiesysteem,  
verlucht uw woning dan nauwgezet. 

Verluchten heeft helaas grote nadelen Verluchten heeft helaas grote nadelen 
tegenover ventilerentegenover ventileren: 

fijnstof en pollen komen binnen en kostbare 
warmte gaat verloren. Het gebeurt niet 
automatisch en niet continu, waardoor 
het zelden voldoende is om een gezonde 
binnenluchtkwaliteit te garanderen.  
Daarom is ventilatie verplicht in nieuwbouw  
en bij grondige energetische renovaties.

•  Zet twee keer per dag  
15 minuten lang de ramen open.

•  Zet tegenover elkaar liggende  
ramen tegelijk open.

• Schakel de verwarming uit als u verlucht, 
maar laat de temperatuur niet onder de 
18 °C zakken, anders krijgt u condensatie.

•  Verlucht extra in de keuken, badkamer, 
wasplaats en slaapkamer.

•  Verlucht extra bij activiteiten  
waarbij vocht, schadelijke stoffen  
en gassen vrijkomen.
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Zuiver uw lucht
Zelfs bij voldoende verluchten en ventileren, kunnen er nog ongezonde  
deeltjes in de lucht hangen. Er zijn twee manieren om ze te elimineren.

Plaats planten als groene long

We haalden al aan dat groene planten  
met grote bladeren helpen om  
de luchtvochtigheid op peil te houden. 
Maar bepaalde planten zijn ook echte 
luchtzuiveraars. 

De precieze werking hangt af van plant 
tot plant. Zo haalt aloë vera de schadelijke 
stoffen, klimop de schimmelsporen  
en sanseveria de CO2 uit de lucht.  
Geef uw kamerplanten wel niet te veel 
water, want dan komen er schimmels  
in de pot.

Haal ook de virussen uit de lucht

Luchtreinigers verwijderen stof,  
fijnstof, pollen en bacteriën uit de lucht.  
De PureBlue luchtzuiveraar van Itho 
Daalderop haalt bovendien ultrafijnstof, 
microben en schimmelsporen uit de lucht 
en doodt 99% van de virussen.  
Op die manier wordt uw woning een oase 
van gezonde lucht. 
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Itho Daalderop Belgium bvba
Brusselsesteenweg 498, 1731 Zellik
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