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 Trees Wouda, 1947 
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Fijn stof binnenshuis 
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Van vervuilingsbron naar effect 

•   

Bron

vervuiling

of hinder

Concentratie

blootstelling

conditie
perceptie

gezond-
heids
effect

opnameemissies

tr
an

sp
o
rt



Onderzoeksinstituut OTB 

Slaapt u met het hoofd in de wolken? 

• Uitgeademende lucht bevat 3,5-7% CO2 

• CO en formaldehyde van rokers 

• Toenemende concentratie van vocht, VOC, aerosolen 

• Ingeademde lucht in loop van de nacht slechter 

• Met neus onder het laken: tot 50-voudige  

 concentratie van uitademingsgassen (CO2=2%) ten 
opzichte van buitenlucht      
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uitademing 

 

Samenstelling van buitenlucht en uitgeademde lucht 
 

component Buitenlucht  

(%) 

Uitgeademde 

lucht  (%) 

Reductie 

N2, overig inert 78,62 74,9 -   4,73 

O2 20,85 15,3 - 26,66 

CO2 0,03 3,6 + 119,00 

H2O 0,50 6,2 + 11,40 

totalen 100,00 100,0 99,00 

 

• De concentraties veranderen 

• Het zuurstofgehalte vermindert iets 
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Slaapt u ook met vier op een kamer? 
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Ik heb je nooit een rozentuin beloofd,  
je krijgt wel een insectenparadijs 
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Diep in het matras 

• Temperatuur 

 

 

• Dampdruk 

 

 

• Relatieve vochtigheid 
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Hoe ligt u erbij? 

• Koude verse lucht valt op de vloer 

• Warmte van lichaam geeft opstijgende lucht 

• Warme adem veroorzaakt een schoorsteenpluim 

• De trek brengt verse lucht naar uw neus 

• De muur zorgt voor goede kleef en goede luchtstroom 

 

• Verstoringen: temperatuurverschillen, dwarse stroming 

• Zonder muur of hoofdeinde meer last van turbulentie  
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Ventilatievoud  

Ventilatievoud in een slaapkamer (gemeten) 

• Alles dicht     0,1 - 0,3 

• Rooster open, deur dicht  0,2 - 0,4 

• Deur open, rooster en raam dicht 0,3 - 0,5 

• Raam open, deur dicht   0,5 - 0,7 

• Raam en deur open   0,7 - >veel 
 

  

Bij kamer van 25 m3 inhoud geeft ventilatievoud =1 
voldoende luchtverversing voor 1 persoon 
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Ventilatiekwaliteit 

• Toevoer 

• Circulatie 

• Overstroom 

• Afvoer 

 

• Luchtkwaliteit van buiten 

• Beinvloeding lucht in het toevoersysteem 

• “dode lucht”, vochtpieken door dampdiffusie 
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Natuurlijke toevoer 
 
Capaciteit te klein: 
 
-met dichte deur, 
-met klein toevoerrooster 
-als capaciteit in de gebruiks- 
 stand onvoldoende is, 
-als lucht tocht veroorzaakt, 
-bij inbraakgevoeligheid 
-bij lawaai ‘s nachts 
 



Onderzoeksinstituut OTB 

Oplossingen natuurlijke toevoer 

 

-kierstandbegrenzer in twee standen 

-grote spleetroosters, verspreid over gevel 

-veilige zomernacht spuiventilatie 

 

-binnendeur overdag open 
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-geluidskwaliteit en gebruik 

-afstemmen op aantal personen, 

-ventielplaatsing bij de gevel, 

-echte bypass voor zomerperiode, 

-onderhoudsprotocol 

-voorwaarde: ook natuurlijke  

 ventilatiemogelijkheden 

Balansventilatie: mechanische toevoer 
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Aerosolen in de slaapkamer 

• Stof van binnen: grote deeltjes 

• Stof van buiten, veel en kleine deeltjes 

 

• Landurig zweven, depositie en opdwarrelen 

• Concentratie mede afhankelijk van slaapverstoring 

• CO2 en huismijtallergeen relatief zwaar 

• Niet het gewicht, maar het aantal kleine deeltjes telt 
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Aerosolen en slaapritme 
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Ecologie van de mijt 

• Voedsel huidschilfers (voorverteerd door schimmel) 

• Bij RV boven 50-55% (CEH) herstelt de mijt zich 

• temperatuur 15-28 0C 

• 60 x gewicht in keutels 

• 3 maanden oud 

• nageslacht vanaf 28 dagen, reproductie afhankelijk ecologie 

• Vochtverlies compenseren via opname klieren en voedsel 

• Hersteltijd in vochtige omgeving: anderhalf uur 

• Eieren leggen indien > 3 uur per dag voldoende vochtig 
• R. de Boer, en K.Kuller, 1997. Mattresses as a Winter refuge for house-dust mite populations,  

• Allergy, vol. 52:299-305 
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matras en mijtenpopulatie 

 in Noorwegen (Schei et al. Allergy 2002) 

• Boxspring: huisstofmijtpoep in 3 van 24 

• Schuim zonder hoes: in 15 van 24 

• Schuim met hoes: in 18 van 68 
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Aanpak van huisstofmijt (allergenen?) 
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Aanpak mijten in het matras 

• Elektrische deken overdag aan:  

 reductie mijten populatie van 19 tot 85%  
        (de Boer, 1990, Instrumental and Applied Acarology) 

• Intensief stofzuigen van matras: 

 reductie mijtenallergeen tot 78% 

 reductie levende mijten nul%  
 (klein aantal matrassen, niet zo betrouwbaar, Wickman et al. 1997, Allergy 

• Chemische bestrijding: 

 reductie gering en tijdelijk 
        



Onderzoeksinstituut OTB 

Wat gebeurt er ’s nachts met ons 

• Warmteproductie verandert : koudere handen en voeten 

 terwijl kamertemperatuur in de nacht daalt 

• Temperatuurregulatie door transpireren, niet via 
vaatverwijding (meer last van warmte dan van koude) 

• Per anderhalf uur verandering van houding en van 
dekschikking 

• Minder inhoud ademhaling tov overdag 
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Gevolgen huisstofmijt voor allergie 

• Spiraal van onrust door benauwdheid 

• Onrust veroorzaakt hogere concentratie 

• Mogelijke klachten:  

 spierpijn, benauwdheid, verstopte neus of neusloop, 
hoofdpijn, jeuk.  
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Dank voor uw aandacht 

Vragen? 


