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INLEIDING

De FIXbrigade is een project van Jungle Amsterdam. Wij zijn actief in Amster-
dam Oost, Noord en Nieuw West en hopelijk ook op korte termijn in andere 
stadsdelen. 

De FIXbrigade werkt voor bewoners met een laag inkomen, tot 140% van het 
minimumloon. Iedereen die in deze doelgroep valt en hulp nodig heeft om de 
energierekening omlaag te krijgen en om het huis comfortabel te krijgen en 
tocht, kou en vocht te weren kan een beroep op ons doen. De contact gege-
vens staan achter in dit boekje. 

Dit boekje is bedoelt voor iedereen die meer wil weten over wat de FIXbrigade 
allemaal doet, maar het is ook bedoeld voor iedereen die geen beroep op de 
FIXbrigade kan doen, omdat zij niet in het juiste stadsdeel wonen of omdat zij 
te veel verdienen. Voor die mensen die zelf aan de slag willen en informatie 
zoeken is dit boekje ook een zinvolle bron. 

En voor alle vragen over uw CV installatie en de luchtkwaliteit in uw woning 
waar dit boekje geen antwoord op geeft, bent u altijd welkom op ons spreek-
uur op vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur. Daar zitten mensen die u graag ver-
der helpen om energie te besparen, een warm huis te hebben en een gezond 
binnenklimaat te realiseren.

Jannekee Jansen op de Haar

(directeur Jungle Amsterdam/de FIXbrigade)

3



4

I   DE FIXBRIGADE

De FIXbrigade komt bij bewoners thuis en helpt om de woning comfortabel en 
energiezuinig te maken. Dit doen zij door gericht advies, maar vooral toch door 
de kleine bespaarmaatregelen zelf uit te voeren. Het team van de FIXbrigade 
helpt mensen met een laag inkomen, die zelf het werk niet kunnen uitvoeren en 
hier ook het geld niet voor hebben. Daarvoor zijn zij vaak met 2 tot 4 fixers een 
dag lang bij u thuis aan het werk. In dit hoofdstuk meer over wat de FIXbrigade 
allemaal voor u kan doen. 

Algemeen: Wat doet de FIXbrigade

De FIXbrigade helpt mensen om hun woning comfortabel en energiezuiniger te 
maken. Dit doen wij door niet alleen adviezen te geven, maar vooral ook door 
praktische energiebesparende werkzaamheden uit te voeren. Voor mensen met 
een laag inkomen, zijn deze werkzaamheden en de bijbehorende materialen 
helemaal gratis. Op dit moment kunnen wij deze diensten echter alleen 
aanbieden aan bewoners van Amsterdam Oost, Noord en Nieuw West.
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Wat zijn de werkzaamheden van de FIXbrigade: 

 •   Opname en advies gesprek
Tijdens een bezoek aan huis, worden alle problemen in kaart gebracht die voor kou, 
tocht en vocht in de woning zorgen, daarbij wordt ook een energiebespaaradvies 
op maat gegeven. 

 •   Uitvoer kleine maatregelen incl. materialen
Daarna wordt er een dag lang in de woning gewerkt, waarbij alle kleine isolatie 
maatregelen worden uitgevoerd, het plaatsen van tochtstrippen, het dichtkitten 
van kieren en naden, het aanbrengen van radiatorfolie, het vervangen van 
dorpels, etc.

 •   Waterzijdig inregelen CV installatie
Tijdens het stookseizoen kan ook de CV installatie waterzijdig worden ingeregeld. 
Hierna stroomt door alle radiatoren precies de hoeveelheid warm water die 
nodig is om de ruimte goed te verwarmen. Dit levert al snel een besparing 
op de stookkosten van 15% op en bovendien levert het een aanzienlijke 
comfortverhoging op, omdat alle ruimtes gelijkmatig verwarmd worden. 

 •   Infraroodmeting
Op echt koude dagen als de temperatuur onder de 3 graden zakt, kan er ook 
een infrarood meting van je woning worden gedaan. Daarbij worden met de 
warmtebeeldcamera  alle plekken in huis opgespoord waar warmte de woning 
verlaat en kou de woning binnen kan dringen. Ook die plekken die met het blote 
oog niet te vinden zijn, dus ook de bouwkundige gebreken. Hiervan krijg je een 
rapportje met foto’s en adviezen.

 •   Meten luchtkwaliteit in de woning
Heb je last van lichamelijke klachten die volgens 
jou aan de kwaliteit van de woning te wijten 
zijn? Dan kan de FIXbrigade de luchtkwaliteit 
voor je meten op verschillende punten. Hiervan 
krijg je een rapport met een advies, hoe de 
luchtkwaliteit te verbeteren is. Het gaat daarbij 
om het meten van de vochtigheid van de lucht 
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en muren, het CO2  gehalte, CO concentratie, temperatuur en de werking van 
de ventilatiekanalen. De metingen worden getoetst aan wettelijke normen en 
advies waarden van de WHO (wereld gezondheidsorganisatie) 
 

        •   Aanbrengen kozijnfolie
Bij woningen waar nog enkel glas aanwezig is, of de eerste 
generatie dubbelglas, gaat veel warmte verloren via het 
glas. Dit kan aanzienlijk verbeteren als er kozijnfolie op het 
kozijn wordt aangebracht. Hiermee kan tot 30% van het 
warmteverlies via de ramen verminderd worden.  

Het rapport van de infraroodmeting en die van de 
luchtkwaliteitsmeting kunnen helpen om de huisbaas 
zover te krijgen om de woning te verbeteren. 

II   CV INSTALLATIE

Help, de radiator wordt niet warm! 

CV installaties is een verhaal apart. Er zijn enorm veel mensen die klachten over de 
werking van hun CV hebben. Die klachten variëren van radiatoren die niet doen 
wat ze moeten doen, tot ruimtes die niet warm te krijgen zijn, of gasrekeningen 
die de pan uit rijzen.  

Veel gehoorde klachten met de CV installatie en wat de oorzaak kan zijn:

Hieronder een aantal van de meest gehoorde klachten:

 •   De radiator wordt maar voor een deel warm
De oorzaak hiervan is vaak dat er een luchtbel in de radiator zit. Dit is simpel 
op te lossen door de radiator te ontluchten met de ontluchtingssleutel. De 
ontluchtingsknop zit bovenaan de radiator. Soms zit een luchtbel vast in het 
systeem, waardoor het warme water niet goed meer kan doorstomen. Door met 
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een stuk gereedschap op de plek waar de luchtbel 
zich vermoedelijk bevindt te tikken, kan de 
luchtbel los komen. Ontlucht het systeem daarna 
opnieuw, als het goed is, is de vrij gekomen lucht 
nu naar boven gekomen. 

Een andere oorzaak kan zijn dat het systeem 
niet Waterzijdig is ingeregeld. Het warme water 
stroomt dan te snel door het systeem, waardoor de radiator niet de tijd krijgt om 
gelijkmatig warm te worden.  

 •   Een radiator wordt helemaal niet warm, of een ruimte wordt niet warm
De oorzaak hiervan is meestal dat de installatie niet waterzijdig is ingeregeld. 
Bij het waterzijdig inregelen worden de aanvoer, of afvoerkranen gedeeltelijk 
dicht gedraaid, waardoor het warme water van de ketel zich gelijkmatig over 
de radiator en dus ook over de ruimtes in huis verspreidt. De FIXbrigade kan dit 
voor je uitvoeren en in de meeste gevallen is het probleem daarna opgelost. 
Voorwaarde om dit te kunnen doen, is wel dat het voldoende koud moet zijn, 
zodat de kachel kan branden.

Een andere reden kan zijn dat de toevoer en afvoer van de radiator zijn verwisseld, 
of dat de gehele radiator omgekeerd is geplaatst. In dat geval is het probleem 
lastig zelf te verhelpen, of je moet een ervaren klusser zijn. Als je het vermoeden 
hebt dat dit het probleem is, neem dan contact op met je huisbaas. 

 •   Wij verbruiken heel veel gas en toch is het huis niet echt warm te stoken
Als de CV installatie niet waterzijdig is ingeregeld, betekent dit dat het warme 
water van de ketel in een noodvaart door het hele systeem stroomt, terug naar 
de ketel. De ketel blijft dan maar verwarmen en pompen, terwijl er nauwelijks 
profijt van het warme water is. Als daarbij ook nog de ketel op 80 of 90 graden 
staat, dan wordt er heel veel energie verbruikt, terwijl er nauwelijks voordeel van 
wordt genoten. 

De oplossing is dan dus, de installatie waterzijdig in laten regelen en de 
temperatuur van de ketel omlaag brengen. 
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•  Ik heb de thermostaat altijd hoog staan (23 graden) maar het huis wordt nooit 
die temperatuur.

Ook hierbij is de oorzaak waarschijnlijk weer dat de installatie niet waterzijdig 
is ingeregeld. Verder kan het natuurlijk ook zijn dat er heel veel lucht in het 
systeem zit, waardoor de radiatoren niet goed warm worden. Als de FIXbrigade 
waterzijdig inregelt, worden deze zaken meteen ook gecheckt. Het systeem 
wordt bijgevuld, ontlucht, zo nodig opnieuw bijgevuld en de temperatuur op de 
ketel wordt aangepast. 

Wij hebben diverse voorbeelden van bewoners die na het bezoek van de 
FIXbrigade, het voor het eerst warm kregen in huis en hun kachel 2 tot 3 graden 
lager konden zetten. 

Is mijn CV-systeem waterzijdig in te regelen?

In principe zijn alle CV systemen waterzijdig in te regelen, mits de radiatoren 
parallel zijn geplaatst. Dat wil zeggen dat ze elk een eigen aanvoer en retourbuis 
hebben die van en naar de CV ketel gaat. 

Als de radiatoren een voetventiel hebben dan 
kan hierop in worden ingeregeld. Bij radiatoren 
die geen voetventiel hebben, kan er in principe 
altijd op de knop worden ingeregeld. Bij 
modernere knoppen is hier rekening mee 
gehouden, maar ook bij oude knoppen is het 
mogelijk. Een installateur zal in het geval van 
oude knoppen altijd adviseren om de knoppen 
te vervangen, maar dit is een dure en tijdrovende 
zaak. Eenvoudiger is het om de knoppen zelf in 
te regelen en door middel van streepjes op de knop aan te geven in welke 
stand die moet blijven staan. De bewoner kan dan nog steeds desgewenst de 
radiator helemaal uitdraaien, maar als die weer open gaat, moet die tot maximaal 
het streepje open gedraaid worden. 
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Een alternatief is de thermostaatkraan. Met een thermostaatkraan kun je de 
gewenste temperatuur in de kamer regelen. In de knop zit een speciaal element 
dat gevoelig is voor de omgevingstemperatuur in de kamer. Als het koud is kan 
er warm CV-water naar de radiator stromen. Het thermostatisch element in de 
knop staat dan helemaal open. Hoe warmer het wordt, hoe verder het element de 
kraan dichtknijpt en hoe minder warm water er dus naar de radiator stroomt. Het 
lijkt alsof er in dit geval niet meer Waterzijdig Ingeregeld hoeft te worden, maar 
dat is niet waar. In het begin van het opwarmen staan alle thermostaatkranen in 
huis helemaal open. Dan zullen de radiatoren het dichtst bij de ketel het snelste 
warm zijn; dus ook die kamers. Eenmaal warm genoeg loopt de kraan dicht en 
stroomt het water meer naar de volgende radiator. Ook die kamer wordt dan 
warm, waarop het water weer verder stroomt. Dat verschuiven herhaalt zich 
steeds. Door het systeem waterzijdig in te regelen zorg je er voor dat alle kamers 
tegelijk warm worden. De thermostaatkraan zorgt er op zijn beurt weer voor dat 
zodra de kamer warm is, de temperatuur wordt afgeknepen.

In het geval van een warmtenet, ook wel stadsverwarming genoemd, waarbij er 
een gemeenschappelijke kachel is, is het zaak om ook de installatie waterzijdig 
in te regelen, niet omdat dit je direct iets in kosten voor energie gaat schelen, die 
zijn immers voor iedereen die op het warmtenet zijn aangesloten gelijk, maar wel 
omdat dit veel in comfort kan schelen. En als iedereen goed is ingeregeld zal het 
uiteindelijk ook weer effect hebben op de kosten per bewoner. 
 
Dynamisch of Statisch inregelen?

De FIXbrigade regelt Statisch in. Dit is de traditionele manier van Waterzijdig 
Inregelen zoals die al vele jaren wordt toegepast. Tegenwoordig zijn er ook 
Dynamische kranen op de markt, waarbij de debiet (doorstroomsnelheid) 
aangepast zou worden, zodra de druk van het water  verandert. Installateurs 
proberen u dit soort kranen aan te praten, omdat dit beter zou zijn. Het argument 
daarbij is dat de druk verandert als u bijvoorbeeld één radiator dicht draait. 
Echter de waterzijdige balans verandert niet merkbaar, als er ergens een kraan 
dicht gedraaid wordt. Het argument van de installateur om dynamische kranen 
te laten plaatsen, is in onze ogen dan ook vooral bedoeld om de beurs van de 
installateur te spekken en niet om uw comfort te verhogen. 
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En hoe zit het met een warmtepomp.?

Juist voor de warmtepomp is een lage retourtemperatuur essentieel. Hoe lager 
de retourtemperatuur hoe langer de warmtepomp kan blijven draaien. Op die 
manier kun je dus met een veel hoger rendement, een kleiner energiegebruik 
en over een langere periode in het jaar de woning met de warmtepomp 
opwarmen. Is de retourtemperatuur te hoog, dan zal de warmtepomp weinig 
doen. Automatisch zal de ketel aanspringen en met een relatief laag rendement 
het water weer opwarmen. 

DE OPLOSSING VOOR VEEL CV PROBLEMEN: WATERZIJDIG INREGELEN

Waterzijdig inregelen van de CV installatie kan tussen de 5 en 20% op 
je stookkosten besparen, bovendien wordt de woning meestal een stuk 
comfortabeler, omdat alle ruimtes gelijkmatig verwarmd worden. 

Waterzijdig inregelen is belangrijk en kan veel verschil maken. Je kunt een goede 
nieuwe HR-ketel hebben, maar zonder waterzijdige inregeling presteert deze 
vaak als een gewone ouderwetse VR-ketel. 

Wat is waterzijdig inregelen?

Waterzijdig inregelen is het proces om een centrale verwarmings-installatie 
zodanig in te regelen dat het comfort en de energie-zuinigheid optimaal zijn. Bij 
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waterzijdig inregelen wordt de heet water toevoer naar de radiatoren zodanig 
geregeld dat de warmteafgifte voor iedere radiator in de installatie optimaal is. 

In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt, kan nagenoeg elke CV-installatie 
waterzijdig worden ingeregeld. Bij hele oude systemen waar geen voetventielen 
zijn en geen regelbare kranen, kan er nog altijd op de bestaande kraan ingeregeld 
worden. Daarbij wordt met een watervaste stift op de kraan aangegeven tot waar 
de kraan open gedraaid moet worden om optimaal gebruik van het warme water 
te kunnen maken. Het is dan aan de bewoners om zich hieraan te houden, ga je 
toch aan de kranen draaien, dan ontregel je het systeem en ga je weer onnodig 
veel energie gebruiken. 

Bij alle andere installaties kan er op het voetventiel of op het 
kraanventiel ingeregeld worden. 

Laat u niet voor de gek houden door installateurs die beweren dat 
uw systeem niet in te regelen is en dat u moet investeren in het 
vervangen van de toevoerkranen. Dit is een dure ingreep, dus voor 
veel bewoners geen optie, waardoor het systeem dus niet ingeregeld wordt en 
de bewoners onnodig veel gas blijven gebruiken en minder comfort ervaren dan 
mogelijk is. 

De ervaring van de FIXbrigade is, dat er heel weinig CV-installaties in Amsterdam 
waterzijdig zijn ingeregeld. Bewoners vragen er niet om, omdat zij er niet van op 
de hoogte zijn en installateurs beginnen er niet over, omdat het een tijdrovende 
ingreep is, waarvoor woningeigenaren vaak niet willen betalen, of omdat 
installateurs bang zijn dat zij als duur worden gezien als zij het wel aanbieden in 
hun offerte.

En dit terwijl het verplicht is volgens het bouwbesluit om nieuwe of aangepaste 
installaties waterzijdig in te regelen.

Het Waterzijdig Inregelen van de CV-installatie wordt dan ook wel “het best 
bewaarde bespaar geheim” genoemd. 

De FIXbrigade regelt wel waterzijdig in en wij adviseren dit ook altijd aan 
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bewoners. Echter komen wij regelmatig fouten in het systeem tegen, 
waardoor er niet ingeregeld kan worden. Tijdens het inregelen wordt 
er altijd met een infraroodcamera (warmtebeeldcamera) gewerkt. 
Hiermee worden allerlei gebreken zichtbaar die anders niet ontdekt 
zouden worden. Zo komen wij regelmatig radiatoren tegen die 
ondersteboven geplaatst zijn, of die andersom aangesloten zijn. 
In deze gevallen kan er niet waterzijdig ingeregeld worden, maar 
moet eerst de installateur komen om de radiator goed te plaatsen. 
Vaak hebben bewoners dan al jaren problemen met een radiator die 

niet warm wordt en zijn er ook al meermaals monteurs langs gekomen, die dit 
probleem niet hebben geconstateerd. 

 •   De uitzondering die de regel ………

Er zijn toch een paar uitzonderingen. Als u geen eigen CV ketel hebt, bijvoorbeeld 
doordat u stadsverwarming heeft of aangesloten bent op een warmtenet, dan 
moet er zeker ook ingeregeld worden, maar dan kan de FIXbrigade dit niet voor 
u doen. Dit komt omdat het hele systeem van alle deelnemers ingeregeld moet 
worden en dit moet dus door de installateur gedaan worden. Het is wel belangrijk 
dat het gebeurt, omdat het veel energie kan besparen.

Een tweede oorzaak waarom de FIXbrigade niet in kan regelen komt voor bij 
mensen die een CV installatie hebben die in serie geschakeld is. Hierbij heeft niet 
elke radiator een eigen aan- en afvoerbuis, maar wordt het water van de ene 
radiator naar de volgende doorgepompt. Dit systeem wordt ook niet door ons 
ingeregeld, maar wij komen het zelden tegen in Amsterdam.

De temperatuur van de ketel

In de meeste woningen waar wij komen staat de CV-ketel standaard op 80 of 
zelfs 90 graden ingesteld. Dit is de fabrieksinstelling, of de temperatuur is door de 
monteur verhoogd, omdat dit beter zou zijn. Dit is zeker bij een goed ingeregelde 
installatie onnodig en zorgt ook voor een onnodig hoog energieverbruik. De 
ketel kan zeker terug naar 60 graden. Het duurt dan iets langer voordat de 
woning op temperatuur is, omdat de radiatoren minder warm worden, echter 
is het eind resultaat hetzelfde. De temperatuur van de ketel op 60 graden zetten 
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kan je tot 140 euro per jaar besparen. Het is 
een zeer eenvoudige handeling die je zelf kunt 
verrichte, of anders helpt de FIXbrigade je hier 
graag bij. Als wij bij bewoners langs komen om de 
woning te isoleren, passen wij ook standaard de 
temperatuur op de ketel aan. 

Wees assertief en laat je niet afschepen

Er doen allerlei fabeltjes de ronde over woningisolatie en zeker over het afstellen 
van de CV-ketel. Bewoners die bijvoorbeeld vragen aan de CV-monteur of hun 
installatie waterzijdig is in te regelen, krijgen soms te horen dat dat niet nodig 
is in hun geval, dat het niet mogelijk zou zijn, of dat het al in de fabriek gebeurd 
is. Allemaal onzin. Een CV-installatie moet in de woning worden afgeregeld en 
in de fabriek worden de ventielen standaard volledig open gezet. Verder zijn 
alle systemen waterzijdig in te regelen en zal dit altijd een voordeel opleveren. 
Natuurlijk zal dit voordeel per woning verschillen, op basis van het feit hoeveel 
radiatoren iemand in huis heeft, en hoeveel er daarvan regelmatig worden 
gebruikt bijvoorbeeld. Een voordeel levert het echter altijd op. 
Houdt dus voet bij stuk en laat je niet afschepen. Op het moment dat er iets aan 
je CV-systeem wordt aangepast, dus bijvoorbeeld als de ketel vervangen wordt, 
of als er nieuwe radiatoren worden geplaatst heb je recht op het waterzijdig 
inregelen van de installatie. Dit is wettelijk vastgelegd sinds maart 2020 in het 
Bouwbesluit. 

Vraag bij een onderhoudsbeurt ook altijd of de monteur de temperatuur van de 
ketel wil verlagen naar 60 graden. Wij hebben regelmatig gehoord dat monteurs 

dit niet willen doen, omdat het beter voor de ketel zou zijn als 
deze op 80 blijft staan. Ook dit is onzin, de ketel werkt prima op 
60 graden en je bespaart ook nog eens veel energie en geld. 

Bij twijfel kun je altijd langs komen op het Duurzaamheids-
spreekuur van Jungle Amsterdam op vrijdagochtend van 10.00 
tot 12.00 uur. Of even een mailtje sturen naar infopunt@jungle.
amsterdam. Wij geven je graag advies. 
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III    LUCHTKWALITEITSMETINGEN

Een ongezond binnenklimaat kan voor allerlei lichamelijke en geestelijke klachten 
zorgen. Vooral longklachten en huidklachten komen veel voor. De FIXbrigade 
meet op een aantal verschillende aspecten de luchtkwaliteit in woningen als 
daar aanleiding toe is. Bijvoorbeeld als de bewoners al gezondheidsklachten 
hebben, of als er veel schimmel of vocht in de woning geconstateerd worden.

 1.   Schimmel en vocht

Ongeveer 20% van de woningen in Nederland heeft te kampen met schimmel- 
en vochtproblemen in de woning. In de metropoolregio Amsterdam ligt dit 
percentage hoger op ongeveer 24%. In de woningen in Amsterdam die onder 
het corporatiebezit vallen is dit zelfs 35%. Omdat het niet aannemelijk is dat 
bewoners van Amsterdam minder goed ventileren dan in de rest van het land, 
ligt de conclusie voor de hand, dat een deel van deze schimmelproblematiek te 
maken heeft met de bouwkundige staat van de woningen.

Schimmel in uw woning heeft niet alleen nadelige gevolgen voor uw woning, 
maar ook voor uw lichaam. Wist u al dat mensen die te maken hebben met 
schimmel in hun woning 25% meer gezondheidsklachten ervaren? Schimmels 
concentreren zich vaak in de badkamer en keuken en ook op een vochtige 
slaapkamermuur of plafond.

Wat is schimmel en hoe ontstaat het? 

Schimmels zijn netwerken van zeer kleine organismen die 
nauw verwant zijn aan paddenstoelen. Ze komen zowel 
buiten als binnen in allerlei kleuren en vormen voor en spelen 
een rol in de afbraak van plantaardig materiaal.

Het zijn de meest voorkomende oorzaak van vervuiling in 
gebouwen. Je kan ze herkennen door de verkleurde vlekken 
op verschillende oppervlakken en door een muffe geur die ze 
in aangetaste kamers verspreiden.
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Ze planten zich voort door middel van sporen. Dit zijn microscopische deeltjes die 
door de lucht vervoerd worden. Om tot nieuwe schimmels uit te groeien hebben 
ze voldoende voedsel, een juiste temperatuur en voldoende vocht nodig.

Schimmels ontstaan meestal in vochtige slecht geventileerde ruimtes, zoals 
badkamers en keukens, maar schimmels hebben ook voeding nodig om te 
kunnen ontstaan. Houdt dus etensresten of GFT-afval buiten de deur, bijvoorbeeld 
op het balkon, in een goed afgesloten bak. Let ook op, dat bijvoorbeeld fruit niet 
ligt te rotten in een schaal. De sporen van schimmels verplaatsen zich door de 
lucht, dus sporen kunnen zich gemakkelijk van de ene naar de andere ruimte 
verplaatsen. 

In gebouwen vind je schimmels vooral in vochtige, voldoende warme ruimtes. 
Ze hebben een voedingsbodem nodig uit organisch materiaal. Behangpapier is 
bijvoorbeeld schimmelgevoelig. Ruwe oppervlakken zoals poreuze steen, hout, 
stof van kledij of meubels zijn ideale bodems om schimmels te doen ontwikkelen.

Naast een gebrek aan vocht en ventilatie zijn er ook allerlei bouwkundige 
gebreken aan te wijzen die tot schimmelvorming kunnen leiden. Hieronder een 
paar veel voorkomende oorzaken:

 •   Een poreuze buitenmuur, waardoor vocht van buiten door de muur 
heen komt. Een met vocht verzadigde muur is een goede voedingsbodem 
voor schimmels. 
 •   Optrekkend vocht vanuit de tuin. Bij een buitenmuur die in direct 
contact staat met een vochtige tuin, kan water via de muur omhoog 
trekken en schimmel op de onderkant van de binnenmuren vormen. 
 •   Ook een vochtige (lekke) kelder of kruipruimte kan voor schimmel in 
de woning zorgen. 
 •   Een lekkage van het dak of van bijvoorbeeld de bovenburen kan ook 
tot schimmelvorming leiden, die dan juist weer vaak op het plafond of 
aan de bovenkant van de muren zit. 
 •   Een lekkende waterleiding of afvoer, die in de muur is weggewerkt kan 
ook tot een met vocht verzadigde muur leiden, met schimmelvorming 
tot gevolg. 
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 •   Enkelsteens muren kunnen in de winter erg koud worden en dat kan 
voor condensvorming binnen zorgen, waardoor schimmels een kans 
krijgen.
 •   Tenslotte kunnen er koudebruggen zijn. Een koudebrug ontstaat 
doordat er een onderbreking is in de isolatielaag van de woning.  
Voorbeelden van koudebruggen zijn spouwmuurvervuiling (gevallen 
specie of puin in de spouwmuur bijvoorbeeld), vloerplaten die tegen 
de buitenmuur aanlopen, overgang van de muur naar ramen of deuren, 
metalen ankers in de muur voor bijvoorbeeld de ophanging van het 
balkon.

De nadelige effecten van schimmel in huis 

De meeste schimmels produceren sporen om zich voort 
te planten. De sporen kunnen ingeademd of ingeslikt 
worden.

Sommige soorten maken ook toxines aan die op 
dezelfde manier in contact komen met de mens.

Tenslotte geven enkele soorten ook vluchtige organische stoffen vrij die door 
mensen kunnen worden ingeademd.

De kans op schadelijke effecten neemt toe wanneer je langer in contact komt met 
de schimmels, dus bijvoorbeeld als je in een woning met schimmel woont, of als 
je schimmel in je slaapkamer hebt. Daarnaast loop je meer risico op blootstelling 
als je de besmette oppervlakken en materialen bewerkt, waardoor sporen sneller 
vrij komen.

Daarnaast zijn er naast de nadelige effecten voor de gezondheid ook andere 
negatieve gevolgen, zoals een muffe, onaangename geur in de woning en 
onaantrekkelijke vlekken op de schimmeloppervlaktes. 

Wat doet schimmel en vocht met je gezondheid?

Schimmels veroorzaken vooral gezondheidsproblemen bij mensen met een 
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verzwakt of minder ontwikkeld immuunsysteem, dit zijn zieken, ouderen en 
kinderen. Reeds bestaande gezondheidsklachten kunnen door schimmel 
verergeren, maar ze kunnen ook ontstaan door schimmel in huis. 

Mensen die gezondheidsklachten opgelopen hebben door schimmel in de 
woning ondervinden veelal de volgende symptomen:
 •   Last van allergische reacties
 •   Vermoeidheid
 •   Hoofdpijn en/of migraine
 •   Verkoudheidsklachten
 •   Hooikoortsklachten
 •   Huiduitslag of irritaties zoals eczeem of jeuk
 •   Longproblemen zoals veelvuldig hoesten
 •   Astma
 •   Chronische ontstekingen in de longen

Schimmels kunnen zorgen voor chronische rhinitis, wat neerkomt op 
vermoeidheid, hoesten, hoofdpijn, oogirritaties en door de neus spreken. 
Vermoedt u dat u ziek wordt door schimmel in uw woning? Onderneem dan actie! 
Klop aan bij de huisbaas, of bij een instantie die de oorzaak van de schimmel voor 
u kan proberen te achterhalen, zoals de GGD of de FiXbrigade.

Verschillende onderzoeken tonen aan dat kinderen die opgroeien in een vochtige 
omgeving, op latere leeftijd een grotere kans hebben op gezondheidsklachten. 
Dan denken we bijvoorbeeld aan problemen aan de luchtwegen door schimmel 
of allergieën

Heeft u reuma? Pas dan zeker op voor schimmel in uw woning. Schimmel kan uw 
reumaklachten verergeren. Even voor de duidelijkheid: Schimmel in uw woning 
veroorzaakt geen reuma, maar kan de reumaklachten erger maken.

Hoe voorkom je schimmel in huis?

 •  Zorg voor de juiste luchtvochtigheid in huis. In de winter is een 
luchtvochtigheid van 30 tot 60 procent goed. In de zomer mag de luchtvochtigheid 
niet meer dan 80 procent zijn. Dit kun je controleren met behulp van een 
hygrometer.
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 •   Vermijd extra vocht in huis. Dat doe je 
bijvoorbeeld door wasgoed buiten te drogen, een 
raam te openen tijdens het koken of een goede 
afzuigkap te gebruiken, je gft-afvalbak buiten te 
plaatsen.  
 •  Behangpapier en tapijten zijn schimmel-
gevoelig. Vermijd dit in vochtige ruimtes zoals de 
badkamer, keuken en waskamer.
 •   Voldoende ventilatie is erg belangrijk. Zet dus af en toe een raam 
op een kier, bij voorkeur twee ramen tegenover elkaar. Zorg ook voor goede 
ventilatie in de badkamer. Dit is met name lastig in woningen met een inpandige 
badkamer, waarvan er veel zijn in Amsterdam. Een goede mechanische ventilatie 
is dan de enige oplossing.
 •   Ben je aan het stoken? Dan kun je ook je raam op een kiertje zetten 
of bijvoorbeeld drie keer per dag even de woning door luchten, door ramen 
tegenover elkaar open te zetten. Het kost namelijk meer energie om een vochtige 
ruimte te verwarmen. Als je goed ventileert hoef je dus minder te stoken, omdat 
de lucht sneller opwarmt.
 •   In een schoon huis hebben de schimmels geen goede voedingsbodem. 
Maak je huis dus regelmatig schoon. Tijdens het schoonmaken kun je ook gelijk 
controleren of je last hebt van schimmels.
 •    Droog na het douchen de muren van je badkamer af. Zelfs bij optimale 
ventilatie van je douche duurt het 6 uur voordat het vocht verdwenen is.
 •   Last van een lekkage? Los dit zo snel mogelijk op.
 •   En zijn er vermoedens dat er een andere oorzaak speelt, bijvoorbeeld 
een bouwkundig probleem, dan moet dit in principe door de verhuurder worden 
opgelost. Als deze dit weigert kan bemiddeling door WOON worden ingeroepen. 
Zij kunnen zo nodig als bemiddeling niet werkt, een juridische procedure 
aanspannen. De FIXbrigade kan helpen met het opsporen van de oorzaak.

Hoe maak ik schimmel schoon?

Allereerst is het belangrijk om de oorzaak op te sporen. Schimmel schoonmaken, 
zonder de oorzaak te achterhalen en aan te pakken, is dweilen met de kraan 
open. Als je echter de oorzaak hebt weten aan te pakken, kun je de schimmel 
ook duurzaam gaan verwijderen.
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Schimmel verwijderen doe je zo:

 •   Draag handschoenen en een mondkapje. Zodra je aan schimmel gaat 
poetsen komen de sporen vrij en die zijn schadelijk voor de gezondheid, zeker als 
je ze inademt. 
 •   Werk altijd met vocht en ga niet met een droge borstel aan het 
schimmeloppervlak poetsen, door het vocht kunnen de sporen zich minder 
goed in de lucht verplaatsen. 
 •   Sluit de deuren van de ruimte waar je bezig bent en doe de ramen 
open. Hierdoor ventileer je de ruimte wel, maar voorkom je dat de schimmel zich 
naar andere ruimtes in huis verspreidt.
 •   Maak een papje van baking soda en warm water. Hiermee kun je het 
beschimmelde oppervlak schoon maken (dit werkt ook bij schimmel in voegen 
en kitranden), daarna spuit je het in met schoonmaakazijn in een spuitflesje. 
Laat dit even zijn werk doen en daarna maak je het geheel schoon met water. 
Als het oppervlak niet helemaal schoon is, kun je deze handelingen nogmaals 
herhalen. Doe dit in eerste instantie met een doekje om de losse schimmel zo veel 
mogelijk kwijt te raken. Daarna kun je eventueel nog een borstel gebruiken om 
hardnekkige vlekken weg te poetsen. De baking soda zorgt voor een schurend 
effect en de azijn doodt in elk geval 82% van alle bekende schimmels.
 •   Gladde oppervlakken kun je over het algemeen met bovenstaande 
methode verwijderen. Oppervlakken zoals  gipsplaat en behang zijn minder 
goed schoon te maken. Deze kun je het beste gewoon vervangen, omdat er 
anders sporen van de schimmel in het materiaal achter blijven. 

Hoe toon ik de oorzaak van schimmel aan?

De oorzaak van schimmel in huis is altijd een vochtprobleem. De vraag is dus 
eigenlijk waar komt dit vochtprobleem vandaan?

Er zijn een aantal oorzaken te noemen voor een vochtprobleem in huis

 •   Vochtige muren
Door optrekkend vocht, te herkennen aan loslatend stucwerk of behang onderaan 
de muren. De oorzaak is vaak een kapotte of een ontbrekende waterkerende 
laag in de fundering of het metselwerk. Dit komt vaak voor bij oudere huizen. 
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Eén van de oplossingen voor deze vorm van vochtige 
muren is dan ook het injecteren van de muren zodat er 
een nieuwe waterkerende laag wordt gecreëerd die het 
optrekkend vocht tegen houdt. 

 •   Condensatie
Ongeveer 25% van de woningen in Nederland heeft hier 
last van. Condensatie ontstaat door het niet voldoende afvoeren van vochtige 
lucht. U herkent condensatie aan druppels water aan de binnenkant van het raam 
of aan schimmelvorming en vochtplekken op de muren of het plafond. Vochtige 
muren met condensatie als oorzaak komen vaak voor 
in de badkamer of de kelder. Vaak zien we condensatie 
problemen na het isoleren van oudere huizen, als de 
ventilatie niet ook goed geregeld is. Maar het komt ook 
voor bij moderne huizen die zo goed geïsoleerd zijn, dat 
er geen natuurlijke ventilatie meer plaats vindt. 
 
 •    Vocht uit de kelder of kruipruimte
Dit kan ook weer optrekkend vocht veroorzaken, maar nu van binnenuit. Een 
vochtige kruipruimte kan ook weer leiden tot schimmel onderaan de muren en 
loslatend stucwerk of behang, maar het kan ook leiden tot rottende vloerbalken 
en een houten of laminaatvloer die bol gaat staan. De oorzaak is meestal een 
hoge grondwaterstand, waarbij grondwater de kruipruimte in kan komen. 
Andere oorzaken zijn bijv. een kapotte water- of afvoerleiding, of een slechte 
ventilatie van de kruipruimte. Het is dus zaak om de oorzaak te achterhalen en die 
aan te pakken. Een betere ventilatie van de kruipruimte kan in elk geval helpen 
tegen de vaak muffe onaangename luchtjes. Ook als grondwater de oorzaak is, 
kan er iets aan gedaan worden, door bijvoorbeeld de muren te injecteren met 
een speciale vochtwerkende gel of vloeistof. 
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Wat kan ik er zelf tegen doen?

Vocht en schimmel in huis is een reëel probleem, waar de huisbaas iets aan moet 
doen. Helaas horen wij maar al te vaak, dat de schuld bij de bewoner wordt 
neergelegd, met de mededeling dat die te weinig zou ventileren. Hoewel een 
deel van de vocht en schimmelproblematiek zeker aan een slechte ventilatie te 
wijten is, is dit zonder nader onderzoek meestal niet zomaar vast te stellen. 

Heb je reden om aan te nemen, dat er bij jou een ander probleem speelt, dan 
kun je contact met de FIXbrigade van Jungle Amsterdam opnemen. Wij kunnen 
het binnenklimaat voor je meten en proberen te achterhalen wat bij jou de 
oorzaak van de schimmel is. Daarbij kunnen wij ook meten in hoeverre de 
luchtkwaliteit in jouw woning een bedreiging is voor jouw gezondheid en die 
van jouw huisgenoten.  Zo nodig leggen wij onze bevindingen ook voor aan de 
GGD, om ook van hen een advies te verkrijgen. Je krijgt hier een rapport van met 
de meetresultaten en de conclusies, waarmee je opnieuw naar je huisbaas kunt 
stappen. 

Als dit nog tot niets leidt, zijn er ook andere instanties waar je terecht kunt en die 
je kunnen helpen om je recht te krijgen. 

Stichting Woon  https://www.wooninfo.nl/vraagbaak/

Het Juridisch Loket, Loket Huurrecht  https://www.lokethuurrecht.nl/diensten/
De Huurcommissie  https://www.huurcommissie.nl/

Je kunt natuurlijk ook altijd een goede huurrechtadvocaat zoeken, maar daar zijn 
over het algemeen wel kosten aan verbonden.  

 2.   Ventilatie en binnenklimaat

Ventilatie en isolatie lijken op het eerste gezicht tegenpolen van elkaar, maar ze 
kunnen tegelijk ook niet zonder elkaar. Hoe beter je woning geïsoleerd is, hoe 
belangrijker ventilatie wordt. In een woning wordt veel vocht geproduceerd, 
door levende wezens, door koken, douchen, ademen, bovendien neemt de 
zuurstof af en de CO2 (stikstof ) neemt juist toe. Het is dus belangrijk om je woning 
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regelmatig te ventileren. Dit kan door een goed werkend ventilatiesysteem en 
door een paar keer per dag ramen tegenover elkaar open te zetten. De woning 
als het ware even door te laten luchten. 

Natuurlijk laat je hiermee ook opgewarmde lucht naar buiten en hiermee verspil 
je energie. Echter is het ook zo dat verse lucht veel sneller opwarmt dan vuile 
en vochtige lucht, waardoor je dus ook weer energie bespaart. Dit verschil heft 
elkaar niet volledig op, maar je komt een heel eind. 

Ventilatie roosters

Het is belangrijk om ventilatieroosters goed schoon te 
houden. Dit kun je doen met een gewone afwasborstel en een 
stofzuiger om het loskomende stof weg te zuigen. Als je een 
mechanisch ventilatiesysteem in huis hebt, is het van belang 
om de ventilatieroosters in de buitenmuren regelmatig open 
te zetten, want als er lucht wordt afgezogen, dan moet er ook 
weer lucht worden aangevoerd. 

Mechanische ventilatie

Als je in je keuken een driestanden schakelaar hebt in com-
binatie met ventilatieventielen heb je mechanische ventilatie. 
De ventilatiebox en ventilatiekanalen moeten regelmatig 
schoongemaakt worden door een expert. Zelf kan je de ventilatie-
ventielen schoonmaken. Ook als je natuurlijke ventilatie hebt, 
dus zonder motor, dan moet het ventilatiekanaal en de ventielen 
schoon zijn. Goede ventilatie zorg er voor dat vuile en vochtige 
lucht worden afgezogen. 

Waar kun je binnenklimaat op meten?

Het binnenklimaat project van de FIXbrigade meet de volgende stoffen in het 
binnenklimaat van je woning:
 •  CO (koolmonoxide): Door koolmonoxide kan bloed minder goed 
zuurstof opnemen uit de longen. Doordat het een reukloos gas is, hebben mensen 
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niet door dat ze eraan blootgesteld worden. Een lage concentratie ingeademde 
koolmonoxide kan zich uiten in hoofdpijn, vermoeidheid en duizeligheid. Bij 
hoge concentraties kun je zelfs bewusteloos raken. Het is dan ook verstandig om 
een CO melder op te hangen aan het plafond. Doe dit tussen de 1 en 3 meter van 
de bron, niet naast een ventilatiekanaal en ongeveer 30 cm van de muren af.

De grootste koolmonoxide bron in huis is de keukengeiser zonder afvoer 
naar buiten. Maar ook het gasfornuis, de gashaard, de kachel, centrale 
verwarmingsketel, combiketel, open haard en de allesbrander kunnen een 
bron vormen van koolmonoxide in huis. We meten bij het Gezonde Woning 
Project regelmatig verhoogde CO concentraties, Die ontstaan bij onvolledige 
verbranding van het aardgas in de combiketel. Het vlammetje wordt dan geel. 
Vaak zijn de combiketels niet goed onderhouden en verouderd.  

Een laatste bron van CO in huis, die zeker niet vergeten mag worden, is tabaksrook

 •   CO2 (stikstof): CO2 is op zich ongevaarlijk of zoals wetenschappers 
zeggen inert, niet brandbaar en niet toxisch. Echter een grotere hoeveelheid CO2 
in de ruimte, verdringt de zuurstof opname in ons lichaam en dat fenomeen is 
niet wenselijk.

Kolencentrales zijn het meest vervuilend. In Nederland zijn op dit moment vijf 
kolencentrales in werking – deze vijf centrales stootten samen ongeveer 25,2 
Mton CO2 uit. Naast kolencentrales wordt ook met ander type centrales energie 
opgewekt in Nederland. Dan gaat het voornamelijk om (aard)gascentrales. De 
mens stoot ook voortdurend CO2 uit, door te ademen. In huis is de mens dan ook 
een grote veroorzaker van CO2. Door regelmatig te ventileren kun je het CO2 
gehalte in je woning in de hand houden. Een maximum van 800 ppm (parts per 
million) is ideaal, 1.000 ppm acceptabel en 1.200 is de bovengrens.

 •   Debiet Luchtdebiet is de hoeveelheid lucht dat in een bepaalde 
tijdseenheid verplaatst wordt. Hiermee kun je dus meten hoeveel lucht er in 
een bepaalde tijd door een ventilatiekanaal stroomt. En daarmee kun je dus 
ook vaststellen of een ventilatiekanaal goed werkt of misschien verstopt is. Als 
bewoner kun je de ventilatieroosters goed schoon houden, maar als de kanalen 
verstopt zitten heeft dat alsnog niet zoveel zin. Het reinigen van de kanalen zal in 
opdracht van de verhuurder moeten gebeuren. 
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Een verstopt ventilatiekanaal kan voor een verhoogde 
concentratie van CO en CO2 in de lucht zorgen, maar ook 
bijvoorbeeld voor te veel vocht in de woning met alle gezond-
heidsklachten van dien.

 •   Fijnstof  Fijnstof kan voor allerlei gezondheidsklachten zorgen. Fijnstof 
ontstaat bijvoorbeeld bij de verbranding van gas. Als er geen goed afzuiging 
is als er gekookt wordt, kan de hoeveelheid fijnstof toe nemen. Ook als u aan 
een drukke verkeersstraat woont kan er meer fijnstof in de woning aanwezig 
zijn.  Fijnstof wordt gemeten door meetapparatuur in de woning achter te 
laten en over een periode van minimaal een week meetresultaten op te halen. 
De hoeveelheid fijnstof in de woning kan nl. erg fluctueren, aan de hand van 
de activiteiten van de bewoners. De bewoners wordt dan ook gevraagd om 
gedurende de meetperiode een logboek bij te houden, wanneer er gekookt 
wordt, en wanneer er geventileerd wordt bijvoorbeeld.

 •   Vochtmetingen Als er veel schimmel in de woning aanwezig is, is er 
meestal een vochtprobleem. Dit kan gemeten worden in de lucht, maar ook in 
materialen, zoals muren.  

Vervuilde lucht van binnenuit.

Bij luchtvervuiling wordt vaak gedacht aan factoren van buitenaf, zoals verkeer en 
industrie, maar in huis is de lucht vaak vervuild door andere oorzaken. Vervuilde 
lucht in huis wordt veroorzaakt door fysische, biologische of chemische factoren. 
Over het algemeen zijn de concentraties van CO2, fijnstof en andere parameters 
in de woning hoger dan in de buitenlucht 

 •   Fysische factoren:
Voorbeelden van fysische factoren zijn: temperatuur, vochtigheid, vezels 
(bijvoorbeeld van asbest), stof, maar ook straling zoals radon. Radon is een 
afvalproduct van uranium dat afkomstig is uit de bodem en uit een aantal 
bouwmaterialen. Radongas kan bij hogere concentraties wel gevaarlijk zijn 
en zelfs longkanker veroorzaken. Het is dus belangrijk om een ophoping van 
radongas te voorkomen. Dit kun je doen door goed te ventileren en vooral ook de 
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kruipruimte of kelder goed te ventileren, zodat radongas zich niet kan ophopen. 
Sluit daarom ook luiken die toegang tot de kruipruimte geeft goed af.

 •   Biologische factoren:
Biologische factoren die luchtvervuiling in huis veroorzaken zijn virussen, 
bacteriën, schimmels, huisstofmijt en huidschilfers van mensen en dieren. 
Sinds de Coronacrisis zijn de adviezen voor ventilatie veel strenger geworden.
De belangrijkste oorzaak van bacteriën in de lucht is de mens zelf. Hoe meer 
mensen, hoe meer bacteriën in de lucht zou je dus kunnen zeggen. 

Over de oorzaken van schimmels is in het vorige hoofdstuk al uitgebreid 
ingegaan. 

Huisstofmijt zit in alle stoffen materialen, zoals matrassen, dekens, dekbedden, 
banken van stof, gordijnen, kleding, etc. Regelmatig stofzuigen en zorgen dat 
stof zich niet kan ophopen zorgen ervoor dat huisstofmijt binnen de perken blijft. 
Een goede stofzuiger zorgt ervoor dat stofdeeltjes in de stofzuiger blijven en niet 
door de achterkant weer naar buiten worden geblazen. Veel stofzuigermodellen 
hebben een HEPA-filter als uitblaasfilter en soms ook als motorfilter. HEPA staat 
voor High Efficiency Particulate Air. HEPA-filters herken 
je aan een frame met een heel fijn raster. Dit soort filters 
kunnen meer en kleinere stofdeeltjes vasthouden. HEPA-
filters hebben codes, zoals 12, 13 of 14. Hoe hoger het getal, 
hoe fijner het filter is en hoe beter hij de lucht filtert. Let er 
wel op dat het filter in jouw stofzuiger ook goed past en 
dat niet de lucht erlangs wordt geblazen. Een ander punt 
is dat bij het legen van de zak de stofdeeltjes alsnog in de 
lucht terecht kunnen komen. Bij stofzuigers met een zak is de kans hierop kleiner, 
maar met stofzuigers zonder zak moet je die voorzichtig legen. Dit is met name 
belangrijk voor mensen met een allergie voor huisstof. 

De belangrijkste stoffen die een allergische reactie veroorzaken (allergenen) in 
huis zijn: 
 1.   De huid en uitwerpselen van dieren
 2.   Schimmels
 3.   Huisstofmijt en planten
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Bij deze laatste oorzaak moet eerlijkheidshalve ook vermeld worden dat planten 
ook weer veel fijnstof vangen en zuurstof produceren, dus ook juist weer voor 
een beter binnenklimaat zorgen.

 •   Chemische factoren:

De belangrijkste chemische factor in huis is tabaksrook, zowel als je actief en als 
je passief rookt. 

Andere belangrijke chemische factoren zijn: 

Vluchtige organische stoffen, zoals verf, chemische reinigings- en ontsmet-
tingsproducten, insecticiden en bouwmaterialen. Zorg dus dat je zo min mogelijk 
van deze producten in huis hebt. Gebruik bijvoorbeeld verf op waterbasis, maak 
je schoonmaakproducten zelf op basis van natuurvriendelijke producten zoals 
soda en azijn en bestrijd insecten op een natuurlijke manier, een citroengeranium 
werkt bijvoorbeeld goed tegen muggen. 

Verbrandingsgassen komen bijvoorbeeld vrij bij het roken van sigaretten, maar 
ook bij het koken op gas of het stoken van een houtkachel. Zorg dan ook altijd 
voor een goede afzuigkap in de keuken. 

Spaanplaatgas:  (Formaldehyde) Deze chemische stof komt vrij uit isolatiemateriaal, 
verf en nieuwe meubels. Formaldehyde is een kleurloos gas met een prikkelende 
geur en het wordt in vele materialen toegepast zoals lijm en als bacteriedodend 
middel. Het kan soms jaren duren voordat formaldehyde uit bijvoorbeeld 
spaanplaat “uitgedampt” is. Uit nieuwe materialen komt meer formaldehyde vrij 
dan uit oude materialen. Daarbij zorgt ook een hoge temperatuur en een hoge 
luchtvochtigheid dat er meer gas vrijkomt. Als er niet genoeg geventileerd wordt 
in de woning blijft formaldehyde langer binnenshuis hangen. Binnenshuis kan 
formaldehyde irritatie van ogen, neus en keel veroorzaken en soms ook hoofdpijn. 
Vooral mensen met overgevoelige luchtwegen kunnen veel last hebben van 
formaldehyde. Ook kunnen enkele mensen een overgevoeligheid (allergie) 
voor formaldehyde ontwikkelen, dit kan verergering van astmaklachten (door 
inademing van formaldehyde) en eczeem (door contact met de huid) geven.
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 •   Anorganische gassen:
Dit zijn stoffen die al eerder genoemd zijn, omdat de FIXbrigade op een aantal 
daarvan binnenklimaat metingen doet. Het gaat dan met name om:
 Koolstofmonoxide (CO)
 Koolstofdioxide (CO2)

 Stikstofdioxide en Ammoniak, Stikstofdioxide (NO2) is een verbinding  
 van stikstof (N2) met zuurstof.  Stikstof is een gas dat overal om ons   
 heen is. De lucht die we inademen bestaat voor 78% bestaat uit   
 stikstof. Je ziet of ruikt het niet. Stikstof is van zichzelf niet schadelijk   
 voor mens en milieu. Maar sommige chemische verbindingen   
 van stikstof zijn dat wel. Teveel stikstofoxiden in de lucht is schadelijk   
 voor je gezondheid. Teveel ammoniak in de lucht is ook schadelijk voor  
 mensen. Zo kunnen mensen last hebben van de sterke geur. Teveel   
 stikstofoxiden en ammoniak geeft extra fijnstof in de lucht. 

 •   Organische chemicaliën:
Vluchtige organische stoffen (VOS) komen vrij bij verdamping van 
aardolieproducten en andere organische stoffen en bij onvolledige verbranding. 
Voorbeelden zijn benzine, verf, inkten, lijmen, oplos- en schoonmaakmiddelen 
(reinigingsmiddelen), boenwas, cosmetica en nagellakremover, maar ook 
bepaalde bouwmaterialen en bekledingsmaterialen van bijvoorbeeld meubels.
Vluchtige organische stoffen kunnen gezondheidsklachten veroorzaken. 
Kortdurende blootstelling aan een hoge concentratie oplosmiddel kunnen 
een verdovend effect, misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid en hartkloppingen 
veroorzaken. Deze klachten zijn van tijdelijke aard en verdwijnen zodra de 
oorzaak wordt weggenomen. Alleen bij langdurige blootstelling, zoals in een 
werksituatie kan blijvende schade ontstaan. Als je met dit soort producten bezig 
bent, is het dus verstandig om altijd goed te ventileren. 

Vervuilde lucht van buitenaf

Naast luchtvervuiling die in de woning 
wordt veroorzaakt, kan vervuilde lucht van 
buitenaf de woning binnen dringen. Zeker 
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als u aan een drukke straat woont, kunnen uitlaatgassen en fijnstof via ramen en 
deuren naar binnen dringen. Dit kan ook gebeuren als u bijvoorbeeld in de buurt 
van vervuilende industrie woont, of als er in de buurt een brand woedt. 

Daarom is het van belang om te zorgen dat deuren en ramen goed dicht 
kunnen en dat er geen vervuilde lucht via naden en kieren uw woning binnen 
kan dringen. U kunt dit ook zelf makkelijk controleren, door uw vingen langs de 
sluitrubbers van ramen en deuren te halen. Als er zwart poeder vanaf dwarrelt, of 
een zwarte dikke smurrie op uw vinger achter blijft, dan weet u dat er vervuilde 
lucht via de kieren naar binnen komt. De FIXbrigade kan voor u sluitrubbers zo 
nodig vervangen of plaatsen.

Wat kan ik zelf doen om de binnenlucht gezond te houden?

Lucht en Ventileer binnenruimten voldoende. Zo creëer je een gezond milieu in 
huis, en bescherm je je gezondheid.

   •   Luchten doe je door ramen en deuren wijd open te zetten:
 o   Doe dat twee of drie keer per dag, een kwartier of een halfuur lang  
 met stootventilatie waarbij alle ramen open staan.
 o   Kies ramen en deuren die:
  -in contact staan met de buitenlucht;
  -zich niet aan de straatkant bevinden, tenzij je in een heel   
  rustige straat woont. 
  -Is dat niet mogelijk, lucht dan het best buiten de spitsuren.
 o   Doe dat vooral wanneer er extra vocht in de binnenlucht komt, zoals  
 bij het:
  -koken;
  -douchen;
  -was drogen.
 o   Zo voorkom je dat hinderlijke en schadelijke stoffen en gassen zich  
 ophopen.
   •   Ventileren doe je door de lucht in huis voortdurend te verversen:
 o   Laat de vervuilde binnenlucht naar buiten stromen en vervang ze   
 door minder verontreinigde buitenlucht. 
  -De meest eenvoudige manier is om ventilatieroosters die   
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  tegenover elkaar liggen open te zetten, of door de    
  mechanische ventilatie aan te laten staan.
  -Zo kan de lucht continu goed doorstromen en verbetert de   
  kwaliteit van het binnenmilieu sterk.

Andere tips:
   •   Vermijd schadelijke stoffen en gassen:
 o   Rook niet binnen.
  -Gebruik geen chemische luchtverfrissers, die bevatten   
  vluchtig  organische stoffen (VOS).
 o   Laat je schoorsteen 1 keer per jaar schoonmaken.
 o   Laat gaskachels en apparaten die warm water produceren   
 regelmatig nakijken.
   •   Vermijd vocht:
 o   Probeer de was niet binnen te drogen.
 o   Gebruik een afzuigkap bij het koken.
 o   Plaats meubels en zware gordijnen op minstens 10 cm afstand van  
 de muren.
 o   Verwarm je woning regelmatig om vochtproblemen te voorkomen.
 o   Dek vochtige plaatsen nooit af door er iets voor te zetten, maar laat  
 ze open voor ventilatie.
 o   Spoor vochtproblemen op en los ze op.
   •   Vermijd schimmels:
 o   Bewaar GFT-afval (bron van schimmels) buiten.
 o   Verwijder schimmels met baking soda en schoonmaakazijn, draag   
 daarbij wel een mondkapje en handschoenen.
   •   Vermijd huisstofmijt:
 o   Was het beddengoed regelmatig op 60 graden, ander wasgoed kun  

 je prima op 30 of 20 graden wassen.
 o   Vermijd tapijten, kussens en andere 
stoffen materialen.
 o Zorg voor voldoende lichtinval. 
Huisstofmijten houden niet van licht.
 Houd kledingkasten gesloten en berg 
linnengoed op in gesloten kasten. 
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   •   Ga verstandig om met schoonmaakmiddelen:
 o   Gebruik een schoonmaakmiddel dat: 
          -niet irriteert;
                          -onschadelijk is voor de gezondheid en het milieu
 o   Doseer schoonmaakmiddelen juist: meer is niet beter.
 o   Vermijd producten met gevaarsymbolen.
 o   Ontsmetten met bleekwater is zelden nodig.
 o   Maak schoonmaakmiddelen zoveel mogelijk zelf met natuurlijke   
 producten, met soda en azijn kun je bijna alles schoonmaken. 
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Bijzondere uitspraken van woningcorporaties en particuliere verhuurders e.d.

Bij een klacht van een bewoner over veel schimmel in huis. “Ach, 

mevrouw daarvoor hoeven wij niet langs te komen, dat komt omdat 

u niet voldoende ventileert.”  

Bij een klacht van een bewoner over kou, tocht, vocht en schimmel 

in huis en een hoge energierekening, was het antwoord van de 

huisbaas: “Ik adviseer u om uw kachel permanent op 22 graden te 

laten staan, dat is de enige manier om van uw schimmel af te komen.”

De CV installateur tijdens de jaarlijkse onderhoudsbeurt:Bewoner: “Beste monteur, goed dat u er bent. Het wordt niet warm in 
huis en één radiator doet helemaal niets”.  Monteur: “Geen probleem 
mevrouwtje ik zal de temperatuur op de ketel voor u omhoog zetten.”
( Er kan van alles met het systeem aan de hand zijn, maar de monteur 
kiest voor de eenvoudige weg, die niets oplost, maar wel zorgt voor 
veel meer energie verbruik)
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Bewoner: “Monteur wilt u meteen mijn CV Waterzijdig Inregelen? Monteur: “Helaas mevrouwtje, waterzijdig inregelen van de CV installatie bij uw systeem is niet mogelijk.”
(Elk CV systeem kan Waterzijdig ingeregeld worden) 

Bewoner: Wat fijn dat u er bent van de FIXbrigade. Mijn CV installatie 

werkt niet meer. Kunt u er iets aan doen?” Fixer: “Maar mevrouw het is 

geen wonder dat uw CV niet werkt, want de druk van de ketel staat op 

0. Geen probleem dat hebben wij zo voor u gefixt”. Bewoner: “Hoe kan 

dat nou, vorige week was Feenstra hier nog en die zeiden dat alles 

prima in orde was. “

Bij een bewoner staat de waterdruk van de CV ketel op 1.3. Feenstra 

komt langs, controleert de installatie en antwoord op een vraag van 

de bewoner, dat de druk prima is zo. Die hoort nl. tussen de 0.9 en 1,5 

te staan.
(De druk hoort eigenlijk tussen de 1,5 en 2 bar te staan!)

Bewoner: “Monteur ik heb gehoord dat Waterzijdig Inregelen van de CV mij veel energie kan besparen”. Monteur: “Waterzijdig inregelen van de CV installatie? Nee hoor, dat hoeft niet, dat hebben ze in de fabriek al gedaan. “
(Dit kan niet, want Waterzijdig Inregelen moet in de woning gebeuren, omdat het met allerlei factoren te maken heeft. Inregelen in de fabriek is onmogelijk)




















