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Het terugkomende probleem 

De schimmel wordt verborgen achter een 

laagje verf: 

 

 



Schimmels permanent verwijderen 

4 stappen: 

• Oorzaak onderzoeken en wegnemen 
– Vocht / temperatuur / microklimaat 

– Ventilatie 

– Voedingsstoffen 

– Afwerkingsmaterialen 

• Bouwmaterialen drogen 

• Schimmels verwijderen 
– Veiligheid 

– Uitvoering 

• Opnieuw afwerken 
– Schimmel ongevoelige afwerkingsmaterialen 



BBC News World Edition 17/11/05 



U.S. Environmental Protection Agency 



Bron: Dru Sahai, M.Sc(A), Construction Safety Association of Ontario  



Radicaal 



Hollandse aanpak? 

• (Schimmeldodend middel?) 

• Afborstelen 

• Schilderen 

– latexverf 

 



Verwijderen schimmels 

Afhankelijk van wijze van werken kan er een  
excessieve blootstelling ontstaan aan: 

• Biologische agentia 
– Sporen 

– Schimmelmaterialen 

– Giften 

 

• Chemische agentia 
– Reinigingsmiddelen 

– Ontsmettingsmiddelen 

– Reactieproducten 

 

Potentieel gezondheidsrisico 

 



1993, herzien 2002 



Guidelines New York 

Bescherming werknemers/bewoners/gebruikers bij 

verwijderen schimmels afgestemd op omvang 

probleem: 

• Kleine geïsoleerde aantastingen 

< 0,9 m2 

• Grote geïsoleerde aantastingen 

0,9 – 2,7 m2 

• Grote aantastingen 

– 2,7 – 9 m2 

– > 9 m2 



Guidelines New York 
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 zomer 2005 



Vraag 

Ontwikkelingen in USA/Duitsland volgen? 



2000 



Risico-categorieën EU-richtlijn 

1. Geen (erkende) ziekteveroorzaker 

2. Ziekmakend, verspreiding onder bevolking 
onwaarschijnlijk, effectieve behandeling 
beschikbaar 

3. Veroorzaker ernstige ziekte, risico 
verspreiding onder bevolking, effectieve 
behandeling beschikbaar 

4. Veroorzaker ernstige ziekte, groot risico op 
verspreiding onder bevolking, effectieve 
behandeling niet beschikbaar 

 



Communautaire classificatie 
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Regelgeving biologische agentia 

Arbobesluit 

• Hfdst 4. Gevaarlijke stoffen en biologische 

agentia 

– Afdeling 9 Biologische agentia 

Artikel 4.84 t/m 4.102 

 



ARBO-besluit art. 4.85 
Indien een werknemer gerede kans loopt aan een of meer specifiek bij  

zijn arbeid voorkomende of naar verwachting voorkomende biologische 

agentia te worden blootgesteld, wordt, in het kader van de in artikel 5 van 

de wet bedoelde inventarisatie en evaluatie, de aard, de mate en de 

duur van de blootstelling beoordeeld teneinde het gevaar voor de 

werknemer te bepalen. Deze beoordeling geschiedt met inachtneming 

van met name: 

a. de categorie of categorieën,waarin de biologische agentia waaraan 
werknemers kunnen worden blootgesteld, zijn ingedeeld; 

b. informatie over ziekten die werknemers kunnen oplopen of al hebben 
opgelopen als gevolg van blootstelling aan biologische agentia; 

c. mogelijke allergene of vergiftigingseffecten die de werknemers als 
gevolg van blootstelling aan biologische agentia ondervinden of 
kunnen ondervinden; 

d. de resultaten van de arbeidsgezondheidskundige onderzoeken, 
bedoeld in artikel 4.91, alsmede de ziekten waarvan bekend is dat 
een werknemer hieraan lijdt en de medicijnen waarvan bekend is dat 
die door een werknemer worden gebruikt, een en ander in 
statistische, niet tot individuen herleidbare vorm. 



ARBO-besluit art. 4.85 

Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E): 

• Worden deze door aannemers/schilders/ 

schoonmaakbedrijven opgesteld voor het 

werken met biologische agentia? 

– Algemeen 

– Projectniveau 

 

 

 



Minimumniveau bescherming 

Arbobesluit art. 4.86 lid 1 en 2: 

• Bescherming afgestemd op   
– Geen bijzonder risico: categorie 1 

– Bijzondere risico’s: categorie 2 of hoger 
Is bekend dat er geen schimmels of bacteriën uit categorie 2 of 

hoger groeien bij een schimmelschade 

 

Arbobesluit art. 4.86 lid 3: 

• In alle, niet in het eerste en tweede lid bedoelde 
gevallen, wordt bij de arbeid de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid, ordelijkheid en zindelijkheid in 
acht genomen en worden de noodzakelijke 
hygiënische voorzieningen getroffen. 



Consequentie ARBO-besluit 

• Niet meer toegestaan: 

– Zonder beschermende maatregelen schimmel 

wegborstelen en daarna de kwast er over mag 

niet! 

• Bescherming werknemer noodzakelijk: 

– Persoonlijke beschermingsmiddelen 

– Hygiënische maatregelen 

Waarom wel stofbrillen bij slopen? 



ARBO-besluit: vertaling naar de praktijk 

• AI-blad 09: Biologische agentia 

– Voedingsmiddelenindustrie 

– Gezondheidszorg 

– Afvalverwerking 

– Landbouw  

 

• ? 

– Bouwsector 

– Schoonmaaksector 



Vertaling naar de praktijk 

Wat kunnen we leren uit Amerikaanse en 

Duitse richtlijnen: 

 

• Onderscheid maken tussen: 

– Kleine aantastingen 

 

– Grote aantastingen 

 



Duitsland: verschil klein - groot 

• Kleine aantasting (mits geen gevaar voor 

personen) 

– Uitvoering door niet-geschoold personeel / particulieren 

– Beperkte persoonlijke bescherming (adembescherming, 

handschoenen, stofbril) 

 

• Grote aantasting 

– Uitvoering door bedrijven met geschoold personeel 

– Arbeidshygiënische maatregelen 

– Stofschermen e.d. 

Praktisch gezien: uitvoering analoog aan asbestsanering 



PBM’s 



Schimmel & kwartsstof 

Bron: Umwelt Bundesamt, Hilfe! Schimmel in Haus 



Stofscherm 

Bron: Eurorent, België 



Verwijderen schimmels 

Schimmelpilzsanierungs-Leitfaden: 

• Oppervlakkige aantasting (gladde materialen): 
– Vochtig afnemen 

– Ontsmetten: 
• Ethanol / Isopropanol 

Andere opties: 

• Soda, Chloor 

• Peroxide 

• Bestrijdingsmiddelen 

 

Schrobben = mechanisch verwijderen: 

Keuze middel minder belangrijk 

 

Risico: reactieproducten!  



Effectiviteit 

Laboratorium: 

Bron: Bioveiligheid in het laboratorium, Vlaams Instituut voor Biotechnologie 



Biologische bestrijdingsmiddelen 

Risico: 

• Achterblijven van organisch materiaal => 

voedingsstoffen voor schimmels 

 

Dus nabehandelen met water! 

 



Poreuze materialen 

Schimmelpilzsanierungs-Leitfaden: 

• Kunststoffen 

– Schimmel in materiaal ingedrongen:  
• weggooien 

(ook na schoonmaken blijft aantasting zichtbaar) 

• Bouwmaterialen: 

– Stucwerk 
• Oppervlakkige aantasting: 

– Vochtig afnemen 

– Ontsmetten 

• Aantasting doorgedrongen in het stucwerk 
– Stucwerk verwijderen 

 



Textiel 

Schimmelpilzsanierungs-Leitfaden: 

• Tapijt: 

– Altijd verwijderen 

Schimmelgeur is er niet uit te krijgen! 

 

• Gordijnen 

– Wassen 

Vlekken en schimmelgeur blijven meestal zitten! 

 



Schimmels kunnen ook mooi zijn! 

Bron: Bromm Edmund  



Wat niet werkt of hooguit tijdelijk: 

Alleen: 

• Schimmeldodende middelen 

– Effectiviteit altijd minder dan 95 % => na 
verloop van tijd komt de schimmel terug 

• Schimmelwerende verf 

– Emissie van vluchtige stoffen vormt een 
potentieel gezondheidsrisico voor gevoelige 
groepen 

– De werking duurt hoogstens enkele jaren  

 

Dus altijd de 4 stappen doorlopen! 



Wat niet werkt of hooguit tijdelijk 



Conclusie 

• Wettelijke verplichting om werknemers en 

hun omgeving te beschermen tegen 

excessieve blootstelling aan biologische 

agentia 

• De Duitse Schimmelpilzsanierungs-

Leitfaden biedt een goed handvat voor het 

verantwoord verwijderen van schimmels 



Branche-organisatie 



Bronnen 

• Schimmelpilz-Leitfaden 
http://www.umweltbundesamt.org/fpdf-l/2199.pdf 

 

• Schimmelpilzsanierungs-Leitfaden 
http://www.umweltbundesamt.org/fpdf-l/2951.pdf 

 

• Handlungsempfehlung für die Sanierung von mit 

Schimmelpilzen befallenen Innenräumen 
http://www.landesgesundheitsamt.de/servlet/PB/show/1154726/0204_

Handlungsempfehlung_Schi 

 

 

 


