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Gezonde Gebouwen
Wanneer is een gebouw gezond? 



Gezonde Gebouwen
De praktijk – een greep uit de casuïstiek

1. Kantorenpand met 400 werknemers (>200 hebben klachten). 
Klant wilt oorzakelijk onderzoek.

2. Klachten in seniorenflat na PUR toepassing
Klant wilt monitoren maar heeft twijfels.

3. Klooster ombouwen tot kantoren en kinderopvang.
Klant stelt “gezonde kantoren” centraal, naast “compliance”.

4. Interne benchmark internationale kantoren. 
Klant wilt gezondheidskwalificatie kantoren en prioriteringsaanpak evt maatregelen.

5. Health Impact in CSR opnemen.
Klant wilt ondersteuning bij vaststellen maatschappelijke impact.



Gezonde Gebouwen
Etiologie

World Green Building Council



Bouwbesluit etc Publieke Gezondheid

Gezonde Gebouwen
Milieu vs Gezondheid – dilemma’s



• Comfort, 
• Cardiovasculaire stress
• Luchtweginfecties

• Allergische reacties
• hoofdpijn, 
• hoesten, 
• neusverkoudheid, 
• droge neusslijmvliezen, 
• toename kans op infectie
• Sick building syndrome

• Beperkt risico op ‘SBS-klachten’ en slijmvliesirritaties. 
• Risico op overdracht infectieziekten via lucht. 
• Enige hyperreactiviteit luchtwegen, met subjectieve klachten.
• Sensibilisatie tegen allergenen kan optreden. 
• Gering risico op longkanker 

• Hoofdpijn of een 'zwaar hoofd, 
• Oogvermoeidheid (bij langdurige 

visuele taken)
• Nek- en schouderklachten (ten gevolge 

van onjuiste houding door te weinig 
licht of gebruik van leesbril in plaats 
van beeldschermbril)

• Geïrriteerde of branderige ogen
• Verminderde alertheid

• Hinder 
• Communicatie, 
• Cardiovasculaire stress, 
• Gehoorverlies (vanaf 80dB). 

Gezonde Gebouwen
Effecten



Gezonde Gebouwen
De praktijk – een greep uit de casuïstiek

1. Kantorenpand met 400 werknemers (>200 hebben klachten). 
Klant wilt oorzakelijk onderzoek.

2. Klachten in seniorenflat na PUR toepassing
Klant wilt monitoren maar heeft twijfels.

3. Klooster ombouwen tot kantoren en kinderopvang.
Klant stelt “gezonde kantoren” centraal, naast “compliance”.

4. Interne benchmark internationale kantoren. 
Klant wilt gezondheidskwalificatie kantoren en prioriteringsaanpak evt maatregelen.

5. Health Impact in CSR opnemen.
Klant wilt ondersteuning bij vaststellen maatschappelijke impact.



Gezonde Gebouwen
De praktijk – een greep uit de casuïstiek

Gemelde klachten:
• Hoofdpijn
• Irritaties luchtwegen
• Concentratie problemen
• Benauwdheid

Acties:
• Ventilatie

Resultaat:
• Nog steeds klachten

Anamnese:
• Wie
• Wat
• Wanneer
• Waar

Acties:
• Gerichte aanpak
• Communicatie

Resultaat:
• Reductie klachten bij opzet
• Organisatorische veranderingen

Klacht categorie:
• Aspecifiek:

• Hoofdpijn
• Concentratie

Kantorenpand met 400 werknemers 
Klant wilt oorzakelijk onderzoek.



Gezonde Gebouwen
De praktijk – een greep uit de casuïstiek

Gemelde klachten:
• Hoofdpijn
• Misselijkheid
• Slapeloosheid
• Stank

Acties:
• Meten

Anamnese:
• Wie
• Wat
• Wanneer
• Waar

Acties:
• Meten klimaat
• Communicatie

Resultaat:
• Klachtenvrij

Klacht categorie:
• Aspecifiek:

• Breed palet

Klachten in seniorenflat na PUR toepassing
Klant wilt monitoren maar heeft twijfels



Gezonde Gebouwen
De praktijk – een greep uit de casuïstiek

Vraag:
• Wat zijn wettelijke kaders
• Hoe gezondheid meenemen

Acties vanuit planvorming:
• Expertise inzet
• Verschillende gezondheidskaders

Resultaat:
• Monitoren

Kaders:
• Bouw
• Arbo
• WPG

Acties:
• Modelleren
• Bouwkundig
• Gezondheidskundig

Resultaat:
• Monitoren bij oplevering

Gezondheid:
• Kantoren
• Kinderdagverblijven

Klooster ombouwen tot kantoren en kinderopvang.
Klant stelt “gezonde kantoren” centraal, naast “compliance”.



Gezonde Gebouwen
De praktijk – een greep uit de casuïstiek

Vraag:
• Hoe HI in CSR opnemen

Acties:
• Expertise inzet
• Impact definieren

Resultaat:
• CSR

Kaders:
• MVO 
• Impact

Acties:
• Research
• Modelleren
• Benchmarking
• Vaststellen impact

Resultaat:
• H.I. in CSR

Health Impact:
• Industrie-arbo
• Omgeving
• Consument

Health Impact in CSR opnemen.
Klant wilt ondersteuning bij vaststellen maatschappelijke impact.



Gezonde Gebouwen
De praktijk – een greep uit de casuïstiek



Gezonde Gebouwen
De praktijk – tendens

Klachten-gestuurd

Duurzaamheid

Gezondheid als “drive”

Image / Branding

Reductie gezondheidsrisico’s

Compliant zijn

Optimalisatie gezondheidspotentieel

&



Standaard vanuit “milieu”

Gezonde Gebouwen
De praktijk – tendens in risicobeoordeling



Standaard vanuit “milieu”

Gezonde Gebouwen
De praktijk – tendens in risicobeoordeling



Gezondheid in gebouwen: hype of noodzaak??

Gezonde Gebouwen
Take home messages



75% - 90% binnen

Gezonde Gebouwen
Wist u dat…



2.000.000 doden

50% ziektelast

Gezonde Gebouwen
Wist u dat…



90% gebouwkosten

15% productiviteitskosten

Het jaarlijkse ziekteverzuim in NL: 

3,3 miljoen werknemers. Dit 

kost werkgevers 11,5 miljard 
euro per jaar.

De totale ziektelast, veroorzaakt door slechte 

arbeidsomstandigheden, leidt tot 20.300 verloren 

gezonde levensjaren in Nederland. Dit komt 

overeen met 1,5 miljard euro aan 

maatschappelijke kosten. 

Gezonde Gebouwen
Wist u dat…



40% gebouwen >7% waardestijging

Gezonde Gebouwen
Wist u dat…



Gezondheid in gebouwen: hype of noodzaak??

• De getallen liegen niet

• Gezondheid: is meer dan de afwezigheid van risico’s

• Integraliteit: milieu en gezondheid vormen één keten

• Gezondheid: van kader naar kern

• Tendens: van reductie naar optimalisatie

• Meten: koppelen aan gezondheid

• Gezondheid: onderdeel van de business

• Een gezondere werknemer is goed voor iedereen

Gezonde Gebouwen
Take home messages



Vragen?


