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Voorwoord 
 
Wie in Carnisselande Barendrecht op zoek gaat naar ‘allergeenarme woningen’ zal ze 
waarschijnlijk niet vinden. Ze zien er immers uit als iedere andere woning. Het 
allergeenarm vernuft zit vooral binnenin. In de woningmaatregelen en in het gedrag van 
de bewoners. Het nóg minder zichtbare vernuft van het project zit ook in het meerjarig 
onderzoek dat aan dit experiment is gekoppeld. Onderzoeker Gea Schouten heeft zich 
met deskundigheid, plezier en volharding aan deze taak gewijd. Zonder dit onderzoek 
zou het experiment minder waardevol geweest zijn, zeker op de langere termijn. 
 
 
Het initiatief voor de bouw van allergeenarme woningen komt van de GGD Rotterdam-
Rijnmond. Er is nauw samengewerkt met dS+V Rotterdam, opdrachtgever COM.Wonen 
(voorheen VL Wonen), woningbouwvereniging Patrimonium Barendrecht en de gemeente 
Barendrecht. Vertegenwoordigers van deze organisaties vormden samen de Stuurgroep 
allergeenarme woningen, het hart van het project. Met elkaar hebben we circa acht jaar 
de opzet en voortgang van het project besproken, werden soms felle discussies gevoerd 
waarbij ieder vanuit zijn invalshoek het project probeerde vlot te trekken. We zijn er 
steeds samen uitgekomen. Toen onlangs de Stuurgroep feestelijk werd opgeheven, 
verwoordde ieder die ongebruikelijke samenwerking als een van de meest gewaardeerde 
onderdelen in het proces, naast het succesvolle resultaat. Zo hebben ook wij het ervaren. 
Het resultaat van het project is dan ook te danken aan de gezamenlijke inspanning van 
de betrokken partijen. 
 
 
‘Allergeenarme woningen’ was een project van lange adem. In 1997 ontstond het initiatief 
voor de bouw van gezonde woningen voor mensen met allergisch astma. Deze vorm van 
astma komt veel voor, zeker bij kinderen. De GGD wordt bijna dagelijks geconfronteerd 
met situaties waarbij betere huisvesting soelaas zou kunnen bieden. Een aanbod 
ontbreekt echter. Het initiatief is vervolgens op zijn haalbaarheid onderzocht: partners, 
financiering, ontwerp van de woning, bewonersselectie en onderzoeksdesign. Voorjaar 
1999 bleken alle betrokkenen voldoende vertrouwen te hebben in de realisatie. In 
september 2000 startte de werving van toekomstige bewoners. Op 26 september 2001 
ging in de wijk Riederhoek in Barendrecht de eerste paal de grond in. Bijna een jaar later 
(12 september 2002) nam de eerste bewoner de sleutel officieel in ontvangst. Eind 2004 
zijn de laatste metingen van het onderzoek uitgevoerd. Met het verschijnen van dit 
onderzoeksrapport wordt het onderzoek in Barendrecht afgerond.  
 
Dit rapport beschrijft de uitkomsten van het onderzoek naar het effect van de 
allergeenarme woningen. Het geeft de woningbouwsector, adviseurs en bewoners inzicht 
in de mogelijkheden van bouwen voor mensen met allergisch astma. Onderzoekers laat 
het tevens de complexiteit zien van praktijkonderzoek. Voor allen is het inspirerend om 
allergeenarm bouwen een vervolg te geven, in de bouwpraktijk en met vervolgonderzoek. 
 
 
We willen alle betrokkenen bedanken voor hun bijdrage in het onderzoek. Op de eerste 
plaats de bewoners (ouders en kinderen) voor hun deelname aan het onderzoek. Dankzij 
hun medewerking kunnen we inzicht geven in het effect van de woningen op de 
gezondheid van kinderen met astma. Een belangrijke bijdrage is geleverd door de 
mensen die de werving en selectie hebben uitgevoerd. Veel mensen hebben geholpen bij 
het verzamelen van de onderzoeksgegevens, het plaatsen van meters voor de 
binnenklimaatmetingen, het verzamelen van huisstof voor het bepalen van de 
blootstelling aan allergenen, het interviewen van kinderen over hun kwaliteit van leven en 
de planning van de contacten met bewoners. Een belangrijke rol speelden ook de 
mensen die de gedragsondersteuning hebben uitgevoerd. 



Effectevaluatie allergeenarme woningen 8 

Tot slot gaat onze dank uit naar alle mensen die hebben meegedacht over de opzet van 
het onderzoek en een bijdrage hebben geleverd aan de rapportage. 
 

 
Mw. prof. dr. M.C.H. Donker 
Hoofd van dienst 
GGD Rotterdam-Rijnmond
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Samenvatting 
 
In Barendrecht zijn 40 allergeenarme woningen gerealiseerd; woningen waarvan het 
binnenmilieu gunstig is voor mensen met allergisch astma. De woningen hebben 
ondermeer extra ventilatiecapaciteit met grotere gebruiksvriendelijkheid, gesloten 
keuken, vloerverwarming, een centraal stofzuigersysteem en zorgvuldige afwerking op 
details. In een evaluatieonderzoek is gekeken naar het effect van de woningen en 
gedragsondersteuning op het binnenklimaat, op de blootstelling aan allergenen en op de 
gezondheid van kinderen met allergisch astma. 
 
In de oude woonsituatie heeft een voormeting plaatsgevonden en in de allergeenarme 
woningen één of meerdere nametingen (circa zes en 18 maanden na het verhuizen). In 
het onderzoek is gekeken naar een verandering tussen de voor- en nameting(en). De 
onderzoeksgroep bestaat uit 34 gezinnen die in de periode september tot en met 
december 2002 naar een allergeenarme woning zijn verhuisd. Aan het onderzoek namen 
36 kinderen (leeftijd 3 tot 13 jaar) met matig tot ernstig allergisch astma deel. 
 
De allergeenarme woning heeft een gunstig binnenklimaat: een lage relatieve 
vochtigheid, weinig vochtpieken en weinig temperatuurschommelingen. In vergelijking 
met reguliere nieuwbouwwoningen werd het binnenklimaat in de allergeenarme woning 
gunstiger bevonden. Door het droge binnenklimaat en de gladde inrichting wordt de groei 
van huisstofmijt beperkt. De concentratie huisstofmijt (derp1) wordt vooral beïnvloed door 
bouwkundige kenmerken en vocht in de woning. Een waarde ≥ 2000 ng/g stof wordt 
beschouwd als drempelwaarde voor het ontwikkelen van een allergie bij mensen met een 
verhoogd risico. De mediane concentratie huisstofmijt (derp1) in het matras bedraagt 
1321 ng/g stof in de oude woning en 239 ng/g stof in de allergeenarme woning. De 
mediane concentratie huisstofmijt in het stof van de woonkamervloer bedraagt 338 ng/g 
stof in de oude woning en 208 ng/g stof anderhalf jaar na het verhuizen. Het aantal 
monsters waarin de concentratie huisstofmijt zo laag was dat deze niet vastgesteld kon 
worden, was in de allergeenarme woning hoger dan in de oude woning (matrassen 10 
versus 22 en woonkamervloer 21 versus 25). In vergelijking met de oude woonsituatie is 
in de allergeenarme woning anderhalf jaar na bewoning sprake van een verminderde 
blootstelling aan huisstofmijt via het matras en de vloer van de woonkamer. Voor de 
andere soort huisstofmijt (derf1) geldt een bijna vergelijkbare conclusie. 
 
De gezondheid van de kinderen verbetert tot anderhalf jaar na verhuizen, daarna 
stabiliseert de gezondheid. De gezondheid van de kinderen was gedurende de 
onderzoeksperiode zes keer door de ouders gerapporteerd. Ruim de helft van de ouders 
is van mening dat de gezondheid van hun kind na verhuizen is verbeterd. Ook zien we 
een positieve ontwikkeling in de door de kinderen zelf ervaren kwaliteit van leven. Op 
groepsniveau scoren de kinderen gemiddeld ruim een punt hoger op kwaliteit van leven 
(van 4,1 naar 5,5) en ditzelfde geldt ook voor de subdomeinen (astmasymptomen, 
activiteitenbeperking en emotioneel functioneren). Een verschilscore van minimaal 0,5 
wordt als klinisch relevant beschouwd. Ook uit de registratie van klachten gedurende een 
periode van twee weken per jaar, blijkt dat luchtwegklachten na de verhuizing zijn 
afgenomen. In tegenstelling tot de overige uitkomstmaten vinden we geen effect op de 
piekstroomvariabiliteit (longfunctietest). 
 
De woonsituatie is één van de factoren die een rol speelt bij het verlichten van klachten 
van mensen met allergisch astma. Het is echter een factor die beïnvloedbaar is. Op basis 
van de uitkomsten van het totale effect- en procesonderzoek blijkt dat het mogelijk is om 
met een passend programma van eisen en ondersteuning van ‘allergeenarm’ 
woongedrag een woning te realiseren waarin een klimaat heerst dat gunstig is voor 
mensen met allergisch astma. Deze uitkomsten van het onderzoek vormen een goede 
basis om de bouw van allergeenarme woningen voor mensen met allergisch astma te 
stimuleren. 
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Summary 
 
The primary objective of the low-allergen housing project was to construct 40 rented 
houses in the social sector in the municipality of Barendrecht (Rotterdam region) with an 
indoor environment that would be healthy for people with asthma. The houses have been 
built and managed in such a way that they are and remain low-allergen. The package of 
structural measures includes additional ventilation capacity (user-friendly), separate 
kitchen, floor heating as main heating on the ground floor, an individual central vacuum 
cleaning system and precise finishing. The low-allergen housing project was evaluated by 
the Municipal Public Health Service for the Rotterdam Area. The effects of the low-
allergen building measures and health education on the indoor environment, exposure to 
allergens and on the health of children with allergic asthma have been studied. 
 
Measurements were taken in the former living situation and in the low-allergen houses six 
and 18 months after moving house. Changes in outcome values between the 
measurements were analysed. The study population comprised 34 families who moved 
during September and December 2002 to a low-allergen house. Thirty-six children (age 
3-13 years) with moderate to severe allergic asthma participated in the study.                                                                                                                               
 
The low-allergen houses show a healthy indoor environment: low relative humidity, few 
peaks of humidity, and few variations in temperature. Compared to regular new houses, 
the indoor environment was found to be better. The dry indoor environment and the 
smooth furnishing limit the growth of the house dust mite. The concentration of house 
dust mite (Derp1) is influenced by building features and indoor humidity. Concentrations 
exceeding 2000 ng/g dust are a risk factor for the development of an asthma attack. The 
concentration (median) Derp1 in the mattress was 1321 ng/g dust in the former houses 
and 239 ng/g in the low-allergen houses. The concentration of house dust mites on the 
floor of the living room was 338 ng/g dust in the former houses and 208 ng/g in the low-
allergen houses, eighteen months after the families moved house. The total number of 
samples containing non-detectable concentrations was high in the low-allergen houses 
compared to the former houses (mattresses 10 compared to 22, living room floor 21 
compared to 25). Compared to the former living situation, allergen exposure decreased 
considerably. A comparable conclusion can be drawn for exposure to the other type of 
house dust mite (Derf1). 
 
The children’s health improved for the first eighteen months after moving house, and 
stabilised thereafter. Parents reported on their children’s health six times during the 
study. More than half of the parents reported that their child’s health improved after 
moving house. In addition, the children’s quality of life showed a positive development. 
After moving house the quality of life increased by 1.4 (4.1 to 5.5) and this improvement 
also applied to the subcategories (asthma symptoms, limitation of activities, emotional 
functioning). A change of 0.5 indicates a clinically relevant improvement. Reports of 
asthma symptoms during a two-week period show that symptoms decreased after moving 
house. Contrary to the other health outcomes, no effect has been observed in peak flow 
variability (lung function test). 
 
Housing conditions are just one of the factors that play a role in alleviating the symptoms 
suffered by those with allergic asthma, but it is a factor that can be influenced. Based on 
the outcomes of this effect study and a process evaluation, it is clear that it is possible to 
build low-allergen houses. The combination of low-allergen building measures and health 
education on allergen avoidance in the home results in an indoor environment that is 
healthy for asthmatics. The outcomes of this project form the basis for promoting the 
building of low-allergen houses for people with allergic asthma. 
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1 Het project allergeenarme woningen 
 
Dit inleidende hoofdstuk beschrijft de aanleiding van het project allergeenarme woningen 
en gaat kort in op de theorie over astma en allergeenblootstelling en het natuurlijk beloop 
van astma bij kinderen (paragraaf 1.1). Paragraaf 1.2 beschrijft de interventie en het doel 
van het onderzoek. Het hoofdstuk sluit af met een leeswijzer waarin de opbouw van het 
rapport staat beschreven (paragraaf 1.3). 
 

1.1 Inleiding 
 
Elk jaar vragen tientallen huishoudens medische urgentie aan bij de GGD Rotterdam 
vanwege luchtwegaandoeningen (allergisch astma) die gerelateerd zijn aan de 
woonsituatie. Saneren van bestaande woningen heeft vaak niet het gewenste effect, 
omdat schimmels en huisstofmijten moeilijk te reduceren zijn en de bouwtechnische staat 
van de woning niet verandert. De voorkeur gaat dan uit naar het verhuizen naar een 
droge en stofvrije woning. Echter huizen met een goede kwaliteit binnenmilieu zijn niet 
herkenbaar en bij verhuur wordt hier weinig informatie over gegeven. Deze 
praktijkervaring, gecombineerd met een stijgende prevalentie van astma onder kinderen 
was aanleiding voor het uitvoeren van een vooronderzoek naar de haalbaarheid van het 
realiseren van allergeenarme woningen. Het vooronderzoek wees positief uit en 
vervolgens is gestart met de praktische uitwerking van het project (Weterings, 2000). 
 
Theoretische achtergrond astma en blootstelling aan allergenen 
In de periode 1984-1997 nam de prevalentie van astma in Nederland, net als in de 
meeste Westerse landen, sterk toe. Onder kinderen van nul tot veertien jaar was de 
toename het grootst (ISAAC, 1998 en Smit et al, 2006a). Het is nog steeds niet duidelijk 
wat de toename van astma heeft veroorzaakt. Een toegenomen bewustzijn van astma bij 
artsen en patiënten, betere diagnostiek en registratie of veranderingen in leefstijl en 
omgevingsfactoren spelen mogelijk een rol. 
 
Er is nog geen bewijs dat allergeenblootstelling geassocieerd is met de toename van 
astma op zich. Wel is vastgesteld dat bij mensen die allergisch astma hebben, het 
vermijden van allergenen de astmaklachten kan doen voorkómen (Boner et al, 1998; 
Pearce en Douwes, 2000). Er is dus sprake van secundaire of tertiaire preventie. De 
eerste studies naar de effectiviteit van allergeenvermijding vonden plaats in Davos. 
Positieve resultaten werden toegekend aan de lage blootstelling aan mijten. In studies die 
daarop volgden, werd niet altijd een klinisch effect aangetoond. De interventies leidden 
niet altijd tot een verlaagde allergeenblootstelling, onderzoekspopulaties waren klein of er 
was geen controle groep. 
 
Uit onderzoek blijkt dat er een relatie is tussen sociaal economische status, etniciteit en 
astma. De prevalentie van astma lijkt hoger onder populaties met een lage sociaal 
economische status. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door een interactie tussen etniciteit, 
woonsituatie en gedrag zoals roken (Custovic, 2000; Mielck ,1996; Litoniua, 1993; 
Littlejohns, 1993). Bij de start van het project was het aantal interventiestudies, gericht op 
ondersteuning bij allergeenvermijding van huishoudens met een laag inkomen, erg klein 
(Gøtzsche et al, 1998; Custovic en Woodcock, 2000).  
 
Het binnenklimaat (vochtigheid) is een van de bepalende factoren voor de groei van 
huisstofmijt. Diverse studies raden daarom aan toekomstige interventies te richten op het 
toepassen van allergeenarme bouwmaatregelen. Resultaten van dit soort studies zijn 
heel beperkt beschikbaar (Harving et al, 1994a en 1994b). Meestal richten 
interventiestudies zich op een enkele bouw- of woonmaatregel en wordt geen aandacht 
besteed aan gedragsondersteuning. Ook wordt onderzoek niet specifiek gericht op 
huishoudens met een lage sociaal economische status. Echter, dit is juist de groep die 
het minst goed zelf in staat is de juiste omstandigheden te creëren. Dit vormde de 
aanleiding om in het project allergeenarme huurwoningen te realiseren waar ook 
inwoners met een lager inkomen voor in aanmerking zouden kunnen komen. 
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Prevalentie en natuurlijk beloop van astma bij kinderen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In het Nationaal Kompas Volksgezondheid staan gegevens over prevalentie van astma 
en het natuurlijke beloop van astma. Onderstaande informatie is hieruit afkomstig.  

Op basis van de ISAAC-II studie en het PIAMA-onderzoek blijkt dat ongeveer 4 tot 7% 
van de kinderen van nul tot twaalf jaar astma heeft. Astma komt bij vrouwen vaker voor 
dan bij mannen, maar op jonge leeftijd komt astma vaker voor bij jongens dan bij meisjes. 
De prevalentie is het hoogst bij nul tot negenjarige jongens (Smit, 2006b en tabel 1.1). 
Van de kinderen van twee tot vijftien jaar heeft 4 tot 12% last van kortademigheid en 5 tot 
20% heeft last van piepen op de borst. Met de leeftijd neemt de prevalentie van piepen 
op de borst af, terwijl de prevalentie van kortademigheid ongeveer constant blijft. Het 
percentage kinderen dat hoest, neemt af na de leeftijd van twee jaar. Tijdens de 
adolescentie kunnen kinderen met astma klachtenvrij zijn. 

 
Tabel 1.1 Prevalentie astma bij kinderen naar leeftijd en geslacht 

Leeftijd Prevalentie jongens Prevalentie meisjes 

0-4 jaar 5,3% 3,4% 
5-9 jaar 6,1% 4,0% 
10-14 jaar 4,7% 3,2% 
15-19 jaar 3,1% 4,0% 

Bron: Poos MJJC (RIVM), 2006.  

 

1.2 De interventie 
 
Diverse onderzoeken beschrijven het effect van een enkele maatregel ter vermindering 
van astma- en allergieklachten. Dit resulteert vaak in een niet aantoonbaar effect op de 
gezondheid/astma- en allergieklachten. Bewezen is dat het beperken van blootstelling 
aan allergenen klachten vermindert. Daarnaast is aangetoond dat huisstofmijt en 
schimmels minder groeien wanneer vocht en een voedingsbodem ontbreken. Daarom is 
onderzoek naar de mogelijkheden voor allergeenvermijding relevant. In dit project is 
gekozen voor een uitgebreide interventie waarbij aandacht is voor zowel de bouw, de 
inrichting als het gebruik van de woning. Binnen het project allergeenarme woningen 
wordt getracht een uitspraak te doen over het effect van bouwkundige maatregelen in 
combinatie met gedragsondersteuning op het binnenmilieu en op de gezondheid van 
kinderen met allergisch astma. Eén van de uitkomstmaten waar naar gekeken wordt is 
het woongedrag van de deelnemers aan het project. Het gedrag wordt beïnvloed door de 
bouwkundige interventie en de gedragsinterventie (figuur 1.1). 
 
Bouwkundige interventie 
De bouwkundige maatregelen van de allergeenarme woningen zijn in het bijzonder 
gericht op het realiseren van een niet-vochtige en goed geventileerde omgeving waarin 
huisstofmijten en schimmels slecht gedijen en op het vermijden van irriterende stoffen 
(Weterings, 2000; SEV realisatie, 2002; De Vries en Weterings, 2003). De woningen zijn 
voorzien van vloerverwarming op de begane grond, extra ventilatie capaciteit met grote 
gebruiksvriendelijkheid, een gesloten keuken en een centraal stofzuigersysteem. Ook de 
locatie, het woningontwerp, de keuze van bouwmaterialen (emissiearm en 
vochtregulerend) en de afwerking dragen bij aan het creëren van een binnenmilieu dat 
gunstig is voor mensen met allergisch astma (Programma van eisen opgenomen in 
bijlage II).  

 
Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen, die samengaat met een 
vernauwing en een verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen. Dit resulteert bij 
patiënten in kortademigheid, benauwdheid, piepend ademhalen en hoesten (met 
name 's nachts en 's ochtends). Bij kinderen zijn de klachten voornamelijk piepen en 
hoesten, bij kinderen jonger dan één jaar "volzitten" en "zagen". De klachten treden 
op in aanvallen, die van korte of langere duur kunnen zijn. De aanvallen en perioden 
met klachten worden afgewisseld met klachtenvrije perioden (Boezen et al, 2006). 
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Figuur 1.1 Schematisch overzicht interventie allergeenarme woningen  
 
Gedragsinterventie 
Door middel van bijeenkomsten met demonstraties en schriftelijk informatiemateriaal 
worden bewoners ondersteund bij het allergeenarm bewonen van de woning. Bewoners 
zijn geïnformeerd over allergeenarme woninginrichting, ventilatie en verwarmen en het 
gebruik van installaties in de woning, schoonmaakmethoden en gebruik van 
schoonmaakmiddelen en over tuininrichting. Tijdens de bijeenkomsten over 
schoonmaken hebben Thuiszorg Rotterdam en de Stichting Opmaat Barendrecht 
(thuiszorg) tevens uitleg gegeven over astma bij kinderen. 
 
Doel van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in het effect van allergeenarme 
bouwmaatregelen in combinatie met gezondheidsvoorlichting en gedragsondersteuning 
op het binnenmilieu van de woning en op de gezondheid van kinderen met allergisch 
astma.  
 
De volgende onderzoeksvragen worden beantwoord: 
1. Wat is het effect van allergeenarme bouwmaatregelen in combinatie met 

gedragsondersteuning op de kwaliteit van het binnenmilieu? (hoofdstuk 3 en 5) 
2. Wat is het effect van allergeenarme bouwmaatregelen in combinatie met 

gedragsondersteuning op het allergeenvermijdende gedrag van de bewoners van de 
allergeenarme woningen? (hoofdstuk 4) 

3. Is de gezondheid van kinderen met allergisch astma na de verhuizing verbeterd ten 
opzichte van de gezondheid in de oude woonsituatie? (hoofdstuk 6, 7 en 8) 

 

1.3 Opbouw van het rapport  
 
Hoofdstuk 2 beschrijft de onderzoeksgroep: de werving en selectie en 
achtergrondkenmerken van de huishoudens en de kinderen die verhuisd zijn. Het geeft 
een overzicht van de onderzoeksopzet en geeft daarnaast kort aan welke 
onderzoeksmethode voor de verschillende onderdelen is gebruikt. In hoofdstuk 3 komt de 
luchtkwaliteit en het klimaat in de oude woning, in de allergeenarme woningen en in 
reguliere nieuwbouwwoningen aan bod. Hoofdstuk 4 gaat in op het woongedrag van de 
bewoners in de oude en in de nieuwe woning. Hoofdstuk 5 beschrijft de 
allergeenblootstelling in de oude woonsituatie en in de allergeenarme woning. De 
hoofdstukken 6, 7 en 8 beschrijven de ontwikkeling van de gezondheid van de kinderen 
gedurende het project. Elk hoofdstuk sluit af met een interpretatie van de bevindingen en 
een conclusie. Het slothoofdstuk geeft een samenvatting van de resultaten en de 
algemene conclusie en discussie. Er wordt ingegaan op belemmerende en bevorderende 
factoren van dit type onderzoek in de praktijk. Het hoofdstuk sluit af met aanbevelingen 
voor vervolgonderzoek en voor de praktijk.  
 

Bouwkundige 
interventie 

Gedrags -
interventie 

Gedrag Kwaliteit 
binnenmilieu 

Gezondheid 
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2 Onderzoekspopulatie en onderzoeksopzet 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de wijze waarop de deelnemers aan het onderzoek zijn geworven 
en geselecteerd (paragraaf 2.1). Vervolgens wordt ingegaan op een aantal kenmerken 
van de huishoudens en de kinderen (paragraaf 2.2). Paragraaf 2.3 geeft een overzicht 
van de globale onderzoeksopzet en dataverzameling.  
 

2.1 Werving en selectie 
 
Voor de werving van gezinnen voor de allergeenarme woningen is informatiemateriaal 
gemaakt. Dit materiaal bestond uit een kaart met globale informatie en een uitgebreide 
informatiebrochure inclusief aanmeldingsformulier. Met het oog op de doelgroep was het 
informatiepakket in drie talen opgesteld: Nederlands, Turks en Arabisch. De doelgroep is 
voornamelijk benaderd via het medische circuit en de woningbouwsector uit de regio 
Rijnmond (tabel 2.1). Het bereik was het meest effectief via huisartsen en specialisten. 
 
Tabel 2.1 Overzicht wervingskanalen voor toekomstige bewoners allergeenarme woningen  

Kaarten en brochures - Huisartsen in hele woonregio 
- Specialisten hele woonregio 
- Astmaverpleegkundigen bij ziekenhuizen  
- Astmaverpleegkundigen bij Thuiszorgorganisaties 
- Consultatiebureaus hele woonregio  
- Jeugdartsen GGD 
- Artsen Medische advisering (GGD) 
- Openluchtscholen (2) 

Kaarten 
 

- Hoofden verhuur woningcorporaties hele woonregio 
- Informatiecentrum Wonen (Dienst stedenbouw en 

Volkshuisvesting) 
- De Gezondheidslijn (GGD) 
- Lokale afdeling Astmafonds 

Artikel/informatie - Aktueel (informatief blad District Huisartsen Vereniging (DHV)) 
- Woonkrant 
- Internetsite GGD 
- Internetsite Patrimonium 
- Internetsite Carnisselande 
- Astmafonds afdeling Rotterdam 
- Intern informatieblad GGD 

Media - Achmea Health 
- J/M Magazine 
- Financieel dagblad 
- Rotterdams Dagblad 

Mondeling toegelicht - DHV Rotterdam 
- Thuiszorg Rotterdam (onder andere astmaverpleegkundigen) 
- Artsen Medische advisering (GGD) 
- Maaskoepel (regionale koepel van woningbouwcorporaties) 

 
Deelnemers aan het project werden geselecteerd op basis van een aantal voorafgestelde 
criteria (tabel 2.2). De laatste voorwaarde (kwaliteit huidige woning) heeft uiteindelijk een 
kleine rol gespeeld bij de selectie. De reden hiervoor is dat woningen in theorie wel te 
saneren zijn, maar dat in de praktijk meestal niet haalbaar blijkt te zijn. Daarnaast is 
soepel met dit criterium omgegaan om alsnog zoveel mogelijk allergeenarme woningen 
door gezinnen van de juiste doelgroep te laten bewonen. 
 
Tabel 2.2 Selectiecriteria onderzoekspopulatie 

1. Leeftijd van het kind met astma ligt tussen de 4 en 12 jaar. 
2. Er is sprake van matig tot ernstig allergisch astma die verband houdt met de woning (allergie voor 

huisstofmijt/schimmel). Te beoordelen door arts. 
3. Het gezin is gemotiveerd om het nieuwe huis allergeenarm te bewonen en zich te houden aan de 

gedragsregels die opgenomen zijn in het huurcontract (waaronder niet roken en geen huisdieren 
met veren of haren houden). 

4. Het aanpassen van de huidige woning verbetert de gezondheid van het kind onvoldoende. 
5. Het gezin is bereid deel te nemen aan het onderzoek. 

 
De eerste selectie vond plaats op basis van het aanmeldingsformulier. Op het 
aanmeldingsformulier konden mensen aangeven of: 1) niemand van de gezinsleden 
rookt; 2) men bereid is geen huisdieren te houden in de nieuwe woning; 3) men bereid is 
mee te werken aan het onderzoek en 4) men bereid is gebruik te maken van voorlichting 
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en ondersteuning door de GGD. Als alle vragen met ‘ja’ beantwoord waren, werd de 
aanvraag in behandeling genomen. Vervolgens vroeg de GGD-arts de medische 
gegevens op bij de behandelend arts. Als er geen sprake was van matig tot ernstig 
allergisch astma werden mensen afgewezen. Bij een positieve beoordeling van de 
gegevens door een arts van de GGD Rotterdam-Rijnmond werd een afspraak gemaakt 
voor een huisbezoek door een technisch hygiënist van de GGD. Tijdens het huisbezoek 
werd de motivatie van het gezin, de kwaliteit van de woning en de bewoning beoordeeld. 
Dit gebeurde volgens een vast protocol. Als de motivatie en bewoning onvoldoende was, 
werd men alsnog afgewezen. Bij een positief huisbezoek werd het gezin besproken in de 
selectiecommissie, bestaande uit een medewerker van de GGD, de projectontwikkelaar 
en de woningbeheerder. Vervolgens werden de kandidaten voorgedragen aan de 
woningbeheerder. De woningbeheerder hanteerde vervolgens de gebruikelijke 
procedure. Dat wil zeggen dat op basis van inkomen, gezinsgrootte en woonhistorie werd 
bepaald of kandidaten een woning toegewezen kregen. 
 
In totaal hebben 164 mensen zich aangemeld voor een allergeenarme woning. Van ruim 
driekwart van de aanmelders zijn medische gegevens bij de behandelend arts 
opgevraagd. Daarvan werden de meeste gezinnen afgewezen, omdat het kind niet aan 
de medische selectiecriteria voldeed (44 gezinnen). Meestal had dit betrekking op de 
ernst van de astma of de afwezigheid van een aangetoonde allergie voor schimmels of 
huisstofmijt. In een aantal gevallen was de diagnose astma niet gesteld. Bij de helft van 
de aanmeldingen is door technisch hygiënisten van de GGD een woningonderzoek 
uitgevoerd (83 woningonderzoeken). Er zijn 55 gezinnen voorgedragen aan de 
woningbeheerder van de allergeenarme woningen. Hiervan is ruim eenderde afgevallen. 
Het merendeel heeft zichzelf teruggetrokken of heeft niet gereageerd op een uitnodiging 
van de woningbeheerder. Uiteindelijk hebben 34 gezinnen de woning geaccepteerd. 
 
Gedurende de selectie zijn drie bijeenkomsten georganiseerd waar kandidaten 
geïnformeerd werden over de woning, de procedures en het onderzoek. Benadrukt werd 
dat vooraf niet vast stond dat de kinderen baat zouden hebben bij de woning, omdat het 
een experiment betrof. Ook werd men erop gewezen dat men zelf koos te verhuizen. Na 
de bijeenkomst ontvingen de mensen een informed consent voor het onderzoek. Alle 
deelnemers aan het onderzoek hebben dit formulier ondertekend. 
 

2.2 Onderzoekspopulatie 
 
Deze paragraaf beschrijft een aantal achtergrondkenmerken van de deelnemende 
gezinnen en van de kinderen. 
 
2.2.1 Achtergrondkenmerken huishoudens 
De woningen werden opgeleverd van september tot en met december 2002. Het 
merendeel van de bewoners (86%) is verhuisd in de periode september tot met 
november 2002 (tabel 2.3). 
 
Tabel 2.3 Achtergrondkenmerken huishoudens allergeenarme woningen 

Verhuisperiode 
September 2002 
Oktober 2002 
November 2002 
December 2002 
Januari 2003 

N=34 
3 
14 
12 
4 
1 

 
9% 
41% 
35% 
12% 
3% 

Ervaren kwaliteit oude woning 
Slecht 
Redelijk tot slecht 
Redelijk 
Goed 

N=34 
17 
2 
14 
1 

 
50% 
6% 
41% 
3% 

Gezinsgrootte 
Twee of drie personen 
Vier of vijf personen 
Zes of zeven personen 

N=34 
14 
16 
4 

 
41% 
47% 
12% 

Inkomen (Bron: De Jong, 2004) 
Minimum inkomen (€1.100 netto per maand) 
Tussen minimum en modaal (€1.100 - €1.500 netto per maand) 
Boven modaal 

N=26 
13 
6 
7 

 
50% 
23% 
27% 
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In de allergeenarme woningen wonen gemiddeld vier bewoners per woning. De helft van 
de bewoners leeft van een minimaal inkomen (€1.100 netto per maand) (De Jong, 2004). 
Het merendeel van de gezinnen bestaat uit een echtpaar met twee of drie kinderen. 
Eenderde van de gezinnen (11 gezinnen) bestaat uit een alleenstaande ouder met één of 
meer kinderen. De helft van de bewoners ervaart de kwaliteit van de oude woning als 
slecht (aangegeven op formulier van de selectie). In de oude woonsituatie waren bij 
negen gezinnen huisdieren aanwezig. In drie gezinnen betrof het één of meerdere 
vissen. In de overige huishoudens waren dieren met veren of haren aanwezig. 
 
2.2.2 Achtergrondkenmerken kinderen 
Aan het onderzoek nemen 36 kinderen deel. Tabel 2.4 geeft een overzicht van een 
aantal kenmerken van de kinderen. De gemiddelde leeftijd van de kinderen bij aanvang 
van het onderzoek was 8,2 jaar en varieerde van 3 tot en met 13 jaar. Bijna tweederde 
van de deelnemers is een jongen. Driekwart van de kinderen is van allochtone herkomst. 
Wel zijn bijna alle kinderen (35) in Nederland geboren. Dertig kinderen hebben matig tot 
ernstig astma. 
 
Tabel 2.4 Achtergrondkenmerken van kinderen die deelnemen aan het project allergeenarme woningen N=36 

Leeftijd bij start onderzoek (01-01-2002) 
3 - 5 jaar 
6 - 11 jaar 
12 - 13 jaar 
Gemiddelde leeftijd in jaren (sd) 

 
6 

25 
5 

8,3  

 
17% 
69% 
14% 
(2,6) 

Geslacht 
Meisje 
Jongen 

 
13 
23 

 
36% 
64% 

Etniciteit 
Nederlands 
Marokkaans 
Antilliaans/Arubaans 
Surinaams 
Turks 
Overig 

 
9 
9 
5 
3 
1 
9 

 
25% 
25% 
14% 
8% 
3% 

25% 
Ernst astma beoordeeld door behandeld arts 
Licht-matig 
Matig, matig-ernstig 
Ernstig 
Geen astma 
Niet aangegeven door arts 

 
2 

17 
13 
1 
3 

 
6% 

47% 
36% 
3% 
8% 

Combinatie medicatie 
Geen medicatie tegen astma 
Luchtwegverwijders 
Luchtwegverwijders en ontstekingsremmers 
Ontstekingsremmers (corticosteroïden) 
Niet aangegeven in medisch dossier selectie 

 
1 
4 

21 
3 
7 

 
3% 

11% 
58% 
8% 

19% 
Allergie volgens medisch dossier 
Ja 
Nee 
Onbekend 

 
32 
2 
2 

 
89% 

5,5% 
5,5% 

Allergietest verricht volgens ouders 
Ja 
Nee 

 
33 
3 

 
92% 
8% 

Allergie volgens ouders 
Ja 
Nee 
Nooit een test verricht 

 
31 
2 
3 

 
86% 
6% 
8% 

 
Uit de door de behandelende arts ingevulde formulieren voor de medische selectie bleek 
achteraf dat niet alle kinderen voldoen aan de vooraf gestelde medische inclusiecriteria. 
Bij één kind geeft de arts aan dat het kind geen astma heeft, twee kinderen hebben licht 
tot matig astma en bij twee kinderen is geen allergie vastgesteld. Ook ontbraken op dit 
formulier bij een aantal kinderen de gegevens over de medicatie en de soort allergie. Het 
is onduidelijk hoe de besluitvorming van de kinderen met onvolledige medische gegevens 
voor selectie heeft plaatsgevonden. In sommige gevallen is mogelijk aanvullende 
informatie opgevraagd bij de behandelde arts of ouders, maar dit is niet geregistreerd. 
Wel is bekend dat er in veel gevallen haast was bij het verkrijgen van een medisch 
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oordeel en dat ten tijde van de selectie er sprake was van een onderbezetting bij de 
uitvoerende afdeling. 
 
Gegevens met betrekking tot de soort allergie zijn eenmalig via een schriftelijke 
vragenlijst nagevraagd (tabel 2.5). Volgens de ouders is bij 33 kinderen (92%) ooit een 
allergietest verricht en bij drie kinderen (nog) niet. Van de 33 kinderen is bij 31 kinderen 
een allergie aangetoond. In principe voldoen op basis van deze gegevens vijf kinderen 
niet aan selectiecriterium 2 (een allergie voor huisstofmijt en/of schimmel). Op basis van 
de gegevens van de medische selectie hebben 32 kinderen van de onderzoekspopulatie 
een allergie. Deze gegevens komen een aantal keer niet overeen met de 
zelfgerapporteerde gegevens. Drie keer rapporteren ouders dat er geen sprake is van 
een allergie of dat nooit een test verricht is, ook in het medische dossier ontbreken bij 
deze kinderen gegevens over het hebben van een allergie. Eén ouder rapporteert dat er 
nooit een test verricht is en dat het kind geen allergie heeft, terwijl in het medische 
dossier wel sprake is van een allergie voor huisstofmijt. Eén ouder rapporteert dat er een 
test verricht is en sprake is van een allergie, terwijl in het medische dossier geen allergie 
wordt genoemd. Twee ouders geven aan dat er een test verricht is, maar geen allergie is 
vastgesteld, terwijl in het medische dossier een allergie voor huisstofmijt en een allergie 
voor huisdieren en nikkel vermeld wordt.  
 
Uitgaande van een juiste rapportage door artsen is bij 32 kinderen een allergie 
vastgesteld en bij twee kinderen is er geen sprake van een allergie. Van twee kinderen 
ontbreken gegevens over de allergie. Beide ouders van deze twee kinderen rapporteren 
dat er nooit een allergietest is verricht. 
 
Tabel 2.5 Soort allergie: zelfrapportage ouders versus medische gegevens selectie N=36 

Soort allergie Zelfrapportage ouders Medisch dossier selectie 

Huisstof 23 (64%) 1 (3%) 
Huisstofmijt 28 (78%) 23 (68%) 
Schimmel 10 (28%) 3 (9%) 
Huisdieren 15 (42%) 6 (18%) 
Gras- boompollen 17 (47%) 10 (29%) 
Stuifmeel 13 (36%) - 
Voedselallergie 9 (25%) 1 (3%) 
Overige allergie (nikkel) 1 (3%) 1 (Nikkel, latex) 

 

2.3 Onderzoeksopzet 
 
In de gewenste onderzoeksopzet zou door randomisatie een experimentele (verhuizen 
naar een allergeenarme woning) en een controle groep (verhuizen naar 
nieuwbouwwoning) gevormd worden (De Bruijne, 2000). De medisch ethische commissie 
van het Erasmus MC heeft de oorspronkelijke studieopzet goedgekeurd. Gedurende het 
project bleek dat de vorming van een controle groep niet mogelijk was. Daarom is 
gekozen voor een voormeting in de oude woonsituatie en één of meerdere nametingen in 
de allergeenarme woning bij de experimentele groep. Het niet kunnen realiseren van een 
controle groep in Barendrecht had te maken met de vervroegde oplevering van de 
controle woningen (circa één jaar eerder dan gepland). Daarnaast wachtten 
geïnteresseerden liever nog één jaar op een allergeenarme woning. Uiteindelijk zijn vier 
controle woningen bewoond door bewoners uit de doelgroep. Deze groep was te klein 
voor een controle groep, maar heeft wel hun medewerking verleend bij het uittesten van 
voorlichtingsmateriaal en vragenlijsten voor het onderzoek (de pilotgroep). 
 
Tabel 2.6 geeft een overzicht van de dataverzameling per meetmoment. In tabel 2.7 
wordt in het kort de onderzoeksmethode en/of het meetinstrument weergegeven. Elk 
hoofdstuk met resultaten (hoofdstuk 3 tot en met 8) begint met een beschrijving van de 
onderzoeksmethode, zodat de hoofdstukken ook op zichzelf leesbaar zijn. Bij de analyse 
van de gegevens wordt voor een groot deel gebruik gemaakt van beschrijvende statistiek 
en non-parametrische toetsen. Indien van verschillen tussen voor- en nameting wordt 
gesproken, is statistisch getoetst met p<0,05. Alle analyses zijn uitgevoerd in SPSS 
versie 12.0.1. Significante verschillen worden in de tabellen vetgedrukt weergegeven. 
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Tabel 2.6 Schematisch overzicht dataverzameling 
 Meting 1 

Voorjaar 2002 
Meting 2 

Najaar 2002 
Meting 3 
Voorjaar 

2003 

Meting 4 
Najaar 2003 

Meting 5 
Voorjaar 

2004 

Meting 6 
Najaar 2004 

Woonsituatie Oude woning Verhuizen 4-6 maanden 
na verhuizen 

1 jaar na 
verhuizen 

1,5 jaar na 
verhuizen 

2 jaar na 
verhuizen 

Allergeen 
blootstelling 
 

X  X  X  

Binnen 
klimaat 

X  X  X  

Woongedrag 
 

X  X    

Vragenlijst 
astma 

X X X X X X 

Dagboek 
o.a. medicatie 

X  X  X  

Piekstroom 
 

X  X  X  

Kwaliteit van 
leven 

X  X  X  

 
Tabel 2.7 Overzicht Onderzoeksmethode en/of meetinstrument per indicator 

Indicator Onderzoeksmethode/meetinstrument 

Binnenmilieu 
Luchtkwaliteit en klimaat Relatieve vochtigheid (RV) en temperatuur (T) en koolstofdioxide (CO2) 

in woon- en slaapkamer. 
Allergeenblootstelling Hoeveelheid huisstofmijt en kattenallergenen in stofmonsters van 

woonkamervloeren en kindermatrassen. 
Woongedrag 
Woongedrag en determinanten 
 

Vragenlijst over het allergeenvermijdende gedrag van de bewoners. 

Gezondheid 
Astma- en allergieklachten Door ouders in te vullen vragenlijst over gezondheidsklachten van het 

kind in de afgelopen 3 maanden. 
Kwaliteit van leven Afname PAQOLQ-vragenlijst (Paediatric Asthma Quality of Life 

Questionnaire) bij kinderen. 
Astmasymptomen, 
medicijngebruik en longfunctie 

Astmadagboek gedurende 2 weken en meten van de piekstroom. 

 
Tijdens het project zijn op drie momenten de gezondheid en astma- en allergieklachten 
van broers en zussen van deelnemers geïnventariseerd. Uitgangspunt was dat bij een 
groot deel van de broers en zussen mogelijk ook astma en/of een allergie was 
vastgesteld. Door deze kinderen in het onderzoek te betrekken zou de onderzoeksgroep 
vergroot worden en kunnen leiden tot betrouwbaarder uitspraken over het 
gezondheidseffect van de allergeenarme woningen. Hiervoor is gebruik gemaakt van een 
vragenlijst die door de ouders is ingevuld (vergelijkbaar met vragenlijst over astma- en 
allergieklachten). Deze gegevens zijn nog niet geanalyseerd en worden niet opgenomen 
in dit rapport. Om na te gaan of een goed binnenmilieu samengaat met een laag 
energieverbruik, is op twee momenten het verbruik van gas en elektra geregistreerd. Ook 
deze gegevens zijn niet opgenomen in deze rapportage. 
 
Naast deze studie naar het effect van een allergeenarme woning, zijn nog twee 
procesonderzoeken en een belevingsonderzoek aan het experiment gekoppeld. Als 
eerste is het realisatieproces van de woningen geëvalueerd (de Jong, 2003). Tevens is 
een procesevaluatie verricht van de gedragsinterventie. Met deze evaluatie is inzicht 
verkregen in het implementatieproces van de gedragsinterventie en in de motivatie, 
beweegredenen en beperkingen van bewoners bij het inrichten van een allergeenarme 
woning (van der Cruijsen, 2003). In het voorjaar van 2004 is onderzoek gedaan naar de 
waardering van de bewoners over de allergeenarme bouwmaatregelen (de Jong, 2004). 
 
In Utrecht (Leidsche Rijn) zijn tevens 20 allergeenarme woningen gebouwd. Ook hier 
wordt onderzoek gedaan naar het effect van de woningen op de gezondheid van 
kinderen met astma (Molenaar, 2004). De resultaten van dit onderzoek zijn op dit 
moment nog niet beschikbaar.
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3 Luchtkwaliteit en klimaat in de woning 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de kwaliteit van de lucht en het klimaat in de woning. 
Deze zijn gemeten in de oude woning van de deelnemers, in de allergeenarme woningen 
en in een aantal reguliere nieuwbouwwoningen. De kwaliteit van het klimaat wordt onder 
andere bepaald door de fysische factoren temperatuur en luchtvochtigheid. De kwaliteit 
van de binnenlucht wordt bepaald door vezels, chemische stoffen, waaronder 
koolstofdioxide en stikstofdioxide en door microbiologische verontreinigingen (o.a. 
huisstofmijt, zie hoofdstuk 5). Paragraaf 3.1 gaat in op de onderzoeksmethoden die 
gebruikt zijn om de kwaliteit van het klimaat en de binnenlucht te meten. Per indicator 
wordt aangegeven hoe de gegevens verzameld en geanalyseerd zijn. De paragrafen 3.2 
(het klimaat), 3.3 (koolstofdioxide) en 3.4 (stikstofdioxide) beschrijven de resultaten. Het 
hoofdstuk sluit af met een conclusie over de kwaliteit van het klimaat en de binnenlucht in 
de allergeenarme woningen in vergelijking met de oude woonsituatie en in vergelijking 
met reguliere nieuwbouwwoningen (3.5). 
 

3.1 Onderzoeksmethode klimaat en luchtkwaliteit 
 
Deze paragraaf bespreekt de onderzoeksmethode en de wijze waarop de gegevens van 
het klimaat en de binnenlucht zijn verwerkt. 
 
3.1.1 Temperatuur en luchtvochtigheid 
Mijten vermenigvuldigen zich bij een temperatuur tussen 10°C en 30°C, ze gaan dood bij 
een temperatuur van 60°C. Daarnaast is een lage relatieve luchtvochtigheid (RV) een 
beperkende factor voor de groei van de huisstofmijt. Als de RV gedurende langere tijd 
lager is dan 45%, overleeft de huisstofmijt dit niet. Bij een RV van 50% kan de mijt zich 
vermenigvuldigen en boven 60% is de mijtgroei aanzienlijk (Van Bronswijk, 1995). 
 
De vochtigheid van de lucht kan worden uitgedrukt in relatieve en absolute 
luchtvochtigheid. De RV is de hoeveelheid waterdamp in de lucht, uitgedrukt als 
percentage van de maximale hoeveelheid waterdamp die de lucht bij de gegeven 
temperatuur kan bevatten. De absolute vochtigheid geeft het aantal gram waterdamp per 
kubieke meter lucht aan. De absolute luchtvochtigheid kan worden berekend uit metingen 
van de RV en temperatuur. 
 
Om inzicht te krijgen in de hoeveelheid vocht en de vochtpieken zijn gedurende een 
periode van circa twee weken de RV en de temperatuur (T) bepaald. Er is gemeten met 
een tijdsinterval van tien minuten. Per woning zijn twee RV+T-loggers (Escorts) geplaatst: 
één in de huiskamer en één in de slaapkamer van het kind. De gebruikte 
buitenklimaatgegevens zijn afkomstig van het KNMI (referentiewaarden). Gedurende de 
meetperiode hielden de bewoners een logboek bij. Hierin noteerden ze gebeurtenissen 
die van invloed zijn op vochtproductie en vochtafvoer. Bij afwijkende meetgegevens zijn 
de logboeken geraadpleegd voor het vinden van een mogelijke verklaring van de 
afwijkende resultaten. 
 
De gemiddelde RV, minimum en maximum RV en de duur dat de RV boven 40%, 50%, 
60% en 70% is, worden gebruikt in de analyse. Deze waarden zijn kenmerkend voor het 
klimaat en deels in het bijzonder voor mijtengroei. 
 
Daarnaast is voor elke woning het vochtconcentratieverschil tussen binnen en buiten (∆c) 
berekend. Deze grootheid is een maat voor het resultaat van vochtproductie in de woning 
en de effectieve afvoer van (vochtige) binnenlucht. In de resultaten zal een overzicht 
worden gegeven van het voorkomen van een vochtconcentratie groter of gelijk aan 2 
g/m

3
. Deze grenswaarde is niet direct gerelateerd aan schimmelvorming, maar geeft een 

indicatie van de potentiële vochtopbouw in de woning. De vochtopbouw is bijvoorbeeld 
ook afhankelijk van de aard van de aanwezige bouw- en inrichtingsmaterialen. Bepaalde 
soorten (xerofiele) schimmels kunnen groeien vanaf een oppervlakte-RV van 70%. 
 
Omdat het vochtconcentratieverschil beperkte informatie levert, zijn de gegevens tevens 
verwerkt en gepresenteerd in een Van der Kooi diagram (Kooi en Knorr, 1973). In het 
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Van der Kooi diagram (zie figuur 3.1) is het waterdampconcentratieverschil uitgezet tegen 
de buitentemperatuur. Dit diagram geeft een goed beeld van de vochtklasse van de 
woning. Voor het klimaat in oudere woningen (met minder luchtdichte en thermisch 
matige constructies zoals een beperkte isolatie van de gevels en de aanwezigheid van 
koudebruggen) geldt dat het gemiddelde waterdampconcentratieverschil in klimaatklasse 
2 moet liggen om problemen met schimmelgroei te voorkomen. 
 
In nieuwe woningen kan de gemiddelde vochtconcentratie in klimaatklasse 3 liggen, 
zonder dat dit tot schimmelgroei leidt. De RV in de woning is in die laatste situatie echter 
hoger. Deze situatie is in de allergeenarme woningen niet wenselijk omdat het de groei 
van de huisstofmijt bevordert. Als uitkomstmaat in dit onderzoek wordt daarom ook het 
percentage van de tijd weergegeven dat de vochtconcentratie boven de bovengrens van 
klimaatklasse 2 in het Van der Kooidiagram ligt. 
 

Figuur 3.1 Van der Kooidiagram met de boven- en ondergrens van klimaatklasse 2 

 
3.1.2 Koolstofdioxide 
In de voormalige woningen is door een uitgebreid woningonderzoek de algemene 
kwaliteit van de woning bepaald. Hierbij zijn de ventilatievoorzieningen in kaart gebracht 
en is, indien in de woning aanwezig, de ventilatiecapaciteit van mechanische afvoer 
gemeten. In de allergeenarme woningen zijn diverse ventilatiemetingen uitgevoerd ter 
controle van het programma van eisen. Deze gegevens zijn niet opgenomen in deze 
rapportage. Voor meer informatie over het realisatieproces wordt verwezen naar het 
rapport over de eerste ervaringen met allergeenarm bouwen (de Jong, 2003). 
 
In de woningen is de concentratie koolstofdioxide (CO2) gemeten. Voor deze methode is 
gekozen omdat de concentratie CO2 relatief eenvoudig is te meten. De CO2-concentratie 
en de snelheid waarmee de concentratie afneemt, zijn goede indicatoren voor de mate 
van ventilatie (Slob, 1996). De in woningen gemeten CO2-concentraties zelf zijn 
gewoonlijk niet direct schadelijk voor de gezondheid. Pas bij blootstelling aan CO2-
concentraties boven 30.000 ppm (parts per million) ontstaan ernstige 
gezondheidsklachten. Al eerder kunnen reversibele klachten van vermoeidheid en 
hoofdpijn ontstaan. Een hoge CO2-concentratie gaat over het algemeen samen met de 
aanwezigheid van andere ongewenste stoffen in de binnenlucht.  
 
De CO2-concentratie is gedurende circa twee weken gemeten met een CO2-logger 
(Escort). De concentratie is gemeten in de slaapkamer van het kind, met een tijdsinterval 
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van tien minuten. Naast de gemiddelde CO2-concentratie van alle metingen is ook de 
gemiddelde concentratie tussen 0.00 en 6.00 uur (reguliere slaaptijd kind) en tussen 9.00 
en 12.00 uur berekend (tijd waarin tijdens/na ventileren de CO2-concentratie afneemt). 
Ook wordt de tijd die de CO2-concentratie boven 1200 ppm ligt, weergegeven. Dit is de 
grenswaarde die de basis vormt van de Nederlandse bouwregelgeving voor nieuwbouw 
(Bouwbesluit en NEN1087). 
 
3.1.3 Stikstofdioxide 
Stikstofdioxide (NO2) komt vrij bij verbrandingsprocessen en is een maat voor de kwaliteit 
van de binnenlucht. De belangrijkste bronnen in woningen zijn verbrandingsgassen van 
afvoerloze geisers, allesbranders, open haarden, gasfornuizen en (tabaks)rook (Slob en 
Habets, 2002). Stikstofdioxide kan na inademing effecten op de gezondheid veroorzaken, 
maar over het algemeen gebeurt dit pas bij concentraties vanaf 18-36 mg/m

3
. Deze 

grenswaarde is vele malen hoger dan de concentraties die in woningen gevonden 
worden (Slob, 1996). 
 
Met behulp van Palmes-diffusiebuisjes is de concentratie NO2 gemeten. Deze methode is 
geschikt voor het meten van de gemiddelde NO2-concentratie gedurende een langere 
tijdsduur, het meten van piekconcentraties is niet mogelijk. De meting is alleen verricht in 
de voormalige woningen, omdat in deze woningen open verbrandingstoestellen 
(gaskachel, keukengeiser of badgeiser) voorkwamen. De concentratie NO2 in de 
voormalige woningen zonder open verbrandingstoestel was erg laag, zodat meten in de 
nieuwbouwwoning, immers ook zonder openverbrandingstoestel, geen toegevoegde 
waarde zou hebben. De meting is uitgevoerd in de woonkamer, de verblijfsruimte met 
eventueel de meest gebruikte gaskachel en over het algemeen dicht bij bronnen in de 
keuken. Er zijn geen normen voor NO2 in de binnenlucht (Slob en Habets, 2002), maar 
de grens voor de buitenlucht kan worden aangehouden. Voor de buitenlucht is de 
grenswaarde 40 µg/m

3
 jaargemiddeld

 
vastgesteld (WHO). Per meetperiode is ook de 

concentratie NO2 in de buitenlucht bepaald. De Palmes-diffusiebuisjes zijn geanalyseerd 
door Buro Blauw in Wageningen.  
 
3.1.4 Respons en data-analyse 
In woningen van de deelnemers aan het project zijn in de periode januari tot en met 
maart 2002, 2003 en 2004 klimaatmetingen verricht. Van een deel van de voormalige 
woningen (acht) ontbreken gegevens. Een aantal deelnemers is namelijk pas na april 
geselecteerd. Door het buitenklimaat was het niet meer mogelijk om betrouwbare 
klimaatmetingen uit te voeren. Wanneer de gemiddelde buitentemperatuur hoger is dan 
10°C is het niet meer mogelijk om het klimaat op een juiste wijze te beoordelen. Uit 
metingen blijkt dat bewoners dan vaak ramen en deuren openen, zeker wanneer de zon 
schijnt, en dan een ander ventilatiegedrag vertonen dan bij lagere buitentemperaturen. 
Metingen zouden hierdoor niet meer vergelijkbaar zijn. Daarnaast was een aantal 
metingen van 2002 en 2003 niet bruikbaar vanwege een technisch probleem of omdat de 
enige praktische opstelplaats bij nader inzien toch onbruikbaar was. In meetjaar 2004 zijn 
vanwege organisatorische problemen uiteindelijk minder metingen verricht dan beoogd. 
Het is niet de verwachting dat hierdoor selectiebias is opgetreden. 
 
Tabel 3.1 geeft een overzicht van het aantal beschikbare metingen per jaar naar 
woningtype en uitkomstmaat. Er zijn ook metingen verricht in reguliere woningen waar 
gezinnen met een kind met astma wonen (N=3) en in allergeenarme woningen bewoond 
door gezinnen zonder kinderen met astma (N=6). Deze resultaten worden vanwege de 
kleine aantallen niet meegenomen in de analyses. De reguliere nieuwbouwwoningen 
maken deel uit van dezelfde wijk als de allergeenarme woningen. Ze zijn wat betreft 
ligging, bouwjaar en type hetzelfde.  
 
De klimaatgegevens en het ventilatie gedrag kunnen beïnvloed worden door 
weeromstandigheden. Uit KNMI gegevens blijkt dat op groepsniveau de 
buitentemperatuur over de meetperiode in het eerste meetjaar hoger is in vergelijking met 
meetjaar 2 en 3 (bijlage III). Er was geen verschil in gemiddelde buitentemperatuur 
tussen meetjaar 2 en 3. De relatieve vochtigheid van de buitenlucht is hoger bij de laatste 
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meting in vergelijking met het eerste meetjaar. Gegevens over zoninstraling en wind 
(drukverschillen) zijn tevens van invloed, maar niet beschikbaar. 
 
Tabel 3.1 Aantal woningen waar de RV en CO2-concentratie is gemeten in de slaapkamer en woonkamer naar 
type woning en jaar 

 N 2002 2003 2004 

RV&T woonkamer 
Bestaande bouw

1 

Allergeenarme woning 
Reguliere nieuwbouwwoning met kind met astma 
Reguliere nieuwbouwwoning 
Allergeenarme woning zonder kind met astma 

 
34 
34 
3 
30 
6 

 
26 
- 
3 
- 
- 

 
- 

33 
3 

21 
3 

 
- 

26 
- 
9 
3 

RV&T slaapkamer 
Bestaande bouw

1
 

Allergeenarme woning 
Reguliere nieuwbouwwoning met kind met astma 
Reguliere nieuwbouwwoning 
Allergeenarme woning zonder kind met astma 

 
35

2 

36 
3 
30 
6 

 
26 
- 
3 
- 
- 

 
- 

36 
3 

21 
3 

 
- 

26 
- 

10 
3 

CO2 slaapkamer 
Bestaande bouw

1
 

Allergeenarme woning 
Reguliere nieuwbouwwoning met kind met astma 
Reguliere nieuwbouwwoning 
Allergeenarme woning zonder kind met astma 

 
35 
36 
3 
30 
6 

 
23

3
  

- 
3 
- 
- 

 
- 

30 
2 

13 
2 

 
- 

21 
- 
7 
2 

1 
Voormalige woningen van deelnemers aan het project allergeenarme woningen. 

2
 In 1 gezin slapen twee kinderen (beiden deelnemer) op 1 slaapkamer en daarom is 1 meting beschikbaar. 

3
 In 1 woning was het niet mogelijk een CO2-meter te plaatsen in de slaapkamer. Er is wel een meting verricht in 

de woonkamer. Bij een ander huishouden zijn meetgegevens van 5,5 dag beschikbaar. Beide metingen zijn 
meegeteld in tabel 3.2. 

 
Groepsgemiddelden van de voormalige woningen en reguliere nieuwbouwwoningen 
worden vergeleken met gemiddelden van de allergeenarme woningen. Voor 
vergelijkingen van gegevens op groepsniveau worden de gegevens van de 
allergeenarme woningen van 2003 en 2004 samengenomen. Hetzelfde wordt gedaan 
voor de reguliere woningen. Er wordt gecontroleerd of de variabelen per type woning en 
per jaar normaal verdeeld zijn. Verschillen tussen gemiddelden worden op significantie 
getoetst met een betrouwbaarheid van 95% (variabelen met normale verdeling student t-
test en niet normaal verdeelde variabelen met de Mann-Whitney U-test). 
 

3.2 Resultaten klimaat in de woning 
 
Paragraaf 3.2 geeft een overzicht van de kwaliteit van het klimaat in de woonkamer 
(3.2.1) en de slaapkamer (3.2.2). 
 
3.2.1 Woonkamer 
Tabel 3.2 geeft de klimaatgegevens in de woonkamer van de oude en allergeenarme 
woningen weer. 
 
Tabel 3.2 Klimaatgegevens (mediane waarden met 1

ste
 en 3

e
 kwartiel) in de woonkamer van de voormalige 

woningen en allergeenarme woningen 

Woonkamer Voormalige woning 
2002 

Allergeenarme woning 
2003 

Allergeenarme woning 
2004 

Aantal woningen N=26 N=33 N=26 
Gemiddelde T 20,3°C

 (19,1-20,8)
 

21,1°C
 (20,2-21,9)

 
20,6°C (19,8-21,3)

 

Gemiddelde RV 46% (38-51) 35% (32-40) 38% (34-41)  

Duur RV ≥40%
1 83% (43-97) 22% (8-44) 35% (20-54) 

Duur RV ≥50%
1
 28% (3-58) 0,3% (0,7) 0,8% (0,1-5,9) 

Duur RV ≥60%
1
 0,8% (0-11) 0,0% (0-0,1) 0% (0-0,2) 

Duur RV ≥70%
1
 0,0% (0-0,5) 0,0% (0-0) 0% (0-0) 

Duur > bovengrens van 
der Kooidiagram

1
 

10,0% (1,4-25,8) 1,0% (0,1-6,8) 0,8% (0,1-4,5) 

∆ c (g/m
3
)
2 

1,3 (0,8-2,0) 0,7 (0,4-1,1) 0,6 (0,3-1,3) 
1
 % van de gemeten waarden tijdens de meetperiode 

2
 ∆c  staat voor het vochtconcentratieverschil 

 
De temperatuur en de gemiddelde relatieve luchtvochtigheid (RV) zijn uitkomstenmaten 
met een normale verdeling. De overige uitkomstmaten voor het klimaat in de woning zijn 
niet normaal verdeeld. Daarom is in tabel 3.2 voor alle uitkomstmaten de mediaan (50%-



Effectevaluatie allergeenarme woningen 29 

waarde) weergegeven en daarbij de waarden van het 1
ste

 (25%-waarde) en 3
e
 kwartiel 

(75%-waarde). De meeste uitkomstmaten vertonen een grote spreiding die het grote 
verschil in klimaat tussen de woningen in de oude woonsituatie weerspiegelt. De 
spreiding van de uitkomstmaten bij de allergeenarme woningen is kleiner, maar hier gaat 
het dan ook om woningen van hetzelfde type en bouwjaar. 
 
Relatieve luchtvochtigheid 
Bij de helft van de huishoudens (26) in de oude woonsituatie is de RV gedurende 83% 
van de tijd groter of gelijk aan 40% (tabel 3.2). Een RV van minimaal 50% komt ruim een 
kwart (28%) van de tijd voor. Tabel 3.3 geeft het aantal woningen weer met een RV 
groter of gelijk aan 40%, 50%, 60% en 70% naar percentage van de tijd dat deze 
vochtigheid is gemeten. Een RV groter of gelijk aan 70% is in negen (35%) huishoudens 
in de oude woonsituatie gemeten (tabel 3.3). De duur dat de RV groter of gelijk aan 70% 
is varieert tussen 0,1 en 25,3% van de tijd. Het gaat in de meeste gevallen om 
kortdurende vochtpieken, maar dit soort pieken stimuleert mijtengroei ook in ruimten die 
over het algemeen droog zijn. In de allergeenarme woningen is het percentage woningen 
waarin een RV groter of gelijk aan 70% is gemeten lager dan in de oude woonsituatie 
(31% versus 12% in 2003 en 8% in 2004). Ook is de duur van de vochtpieken in de 
allergeenarme woningen veel korter (maximaal 3% van de tijd). 
 
Tabel 3.3 Aantal woningen met een RV in de woonkamer groter of gelijk aan 40%, 50%, 60% en 70% naar 
tijdsduur dat deze vochtigheid is gemeten 

RV woonkamer N 0% 
van de tijd 

0,1-25% 
van de tijd 

25-50% 
van de tijd 

≥≥≥≥50% 
van de tijd 

RV ≥≥≥≥ 40% 
Voormalige woning 
AA woning 2003 
AA woning 2004 

 
26 
33 
26 

 
0 (0%) 
1 (3% ) 
0 (0%) 

 
2 (8%) 

18 (55%) 
9 (35%) 

 
6 (23%) 
8 (24%) 
9 (35%) 

 
18 (69%) 
6 (18%) 
8 (30%) 

RV ≥≥≥≥ 50% 
Voormalige woning 
AA woning 2003 
AA woning 2004 

 
26 
33 
26 

 
1 (4%) 

12 (39%) 
4 (15%) 

 
12 (46%) 
19 (58%) 
18 (69%) 

 
5 (19%) 
0 (0%) 
4 (15%) 

 
8 (31%) 
1 (3%) 
0 (0%) 

RV ≥≥≥≥ 60% 
Voormalige woning 
AA woning 2003 
AA woning 2004 

 
26 
33 
26 

 
9 (35%) 

24 (73%) 
18 (69%) 

 
15 (58%) 
9 (27%) 
8 (31%) 

 
1 (4%) 
0 (0%) 
0 (0%) 

 
1 (4%) 
0 (0%) 
0 (0%) 

RV ≥≥≥≥ 70% 
Voormalige woning 
AA woning 2003 
AA woning 2004 

 
26 
33 
26 

 
17 (65%) 
29 (88%) 
24 (92%) 

 
8 (31%) 
4 (12%) 
2 (8%) 

 
1 (4%) 
0 (0%) 
0 (0%) 

 
0 (0%) 
0 (0%) 
0 (0%) 

 
Van der Kooi diagram (klimaatklassen) 
In de voormalige woningen is bij de helft van de huishoudens gedurende maximaal 10% 
van de tijd een ongunstig klimaat in de woonkamer volgens het Van der Kooi diagram 
(tabel 3.2). In de allergeenarme woningen is dit slechts 1%. Tabel 3.4 geeft een overzicht 
van het aantal woonkamers naar de duur dat de bovengrens van het Van der Kooi 
diagram wordt overschreden. In de oude woonsituatie is in 7 (27%) woonkamers 
gedurende minimaal 25% van de tijd een ongunstig klimaat gemeten (tabel 3.4). In de 
allergeenarme woning komt dit slechts bij 6% van de huishoudens voor. 
 
Tabel 3.4 Aantal woningen (voormalige en allergeenarme woningen) waarin het klimaat in de woonkamer boven 
de bovengrens van het Van der Kooidiagram ligt naar tijdsduur  

Bovengrens Van der Kooi 
woonkamer 

N 0% 
van de tijd 

0,1-10% 
van de tijd 

10-25% 
van de tijd 

≥≥≥≥25% 
van de tijd 

Voormalige woning 
AA woning 2003 
AA woning 2004 

26 
33 
26 

2 (8%) 
8 (24% ) 
6 (23%) 

11 (42%) 
18 (55%) 
18 (69%) 

6 (23%) 
5 (15%) 
0 (0%) 

7 (27%) 
2 (6%) 
2 (8%) 

 

Vochtconcentratieverschil 
Tabel 3.5 geeft het aantal woningen weer naar grootte van het vochtconcentratieverschil 
in de woonkamer. Een ∆c groter of gelijk aan 2 g/m

3 
komt in de voormalige woonsituatie 

bij zes (24%) woningen voor (tabel 3.5). In de allergeenarme woningen is een ∆c groter 
of gelijk aan 2 g/m

3
 zowel in 2003 en 2004 in twee woningen (8%) gemeten. 
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Tabel 3.5 Aantal woningen (voormalige en allergeenarme woningen) naar vochtconcentratieverschil (g/m
3
) in de 

woonkamer 

∆ c (g/m
3
) woonkamer N 0 g/m

3
 0,1-2 g/m

3
 2-3 g/m

3
 >3 g/m

3
 

Voormalige woning 
AA woning 2003 
AA woning 2004 

26 
33 
26 

2 (8%) 
5 (15% ) 
2 (8%) 

15 (58%) 
26 (79%) 
22 (85%) 

3 (12%) 
2 (6%) 
1 (4%) 

3 (12%) 
0 (0%) 
1 (4%) 

 
Ontwikkeling per huishouden 
Tabel 3.6 geeft het aantal woningen weer, waar in 2003 (allergeenarme woning) een 
gunstiger klimaat is gemeten ten opzichte van 2002 (oude woning). Tevens wordt de 
ontwikkeling tussen 2003 en 2004 weergegeven. Er is een significante verbetering te zien 
van het klimaat in de woonkamer van de allergeenarme woning ten opzichte van de oude 
woonsituatie (tabel 3.6). Bij 23 van de 25 huishoudens gaat de gemiddelde relatieve 
vochtigheid omlaag na het verhuizen naar een allergeenarme woning.  
 
Tabel 3.6 Aantal woningen met een gunstige ontwikkeling van luchtvochtigheid in de woonkamer van 
deelnemers aan het project tussen de metingen in 2003 en 2003 en de metingen in 2003 en 2004 

Klimaat woonkamer 2003 < 2002 2004 < 2003  

Aantal woningen N=25 N=25 
Gemiddelde RV 23

1
 11 

Duur RV ≥ 50%
 21

1
 11 

Duur > bovengrens van der Kooidiagram
 19

1
 17 

∆ c (g/m
3
) 20

1 
14 

1 
Significant verschil (p≤0,05) getoetst met Wilcoxon rangtekentoets. 

 
Allergeenarme woning versus voormalige woning en reguliere nieuwbouwwoning 
Op alle indicatoren voor luchtvochtigheid laat de allergeenarme woning in de woonkamer 
een gunstiger beeld zien dan de voormalige woningen. Wanneer de allergeenarme 
woningen worden vergeleken met reguliere woningen scoren de allergeenarme woningen 
op het merendeel van de indicatoren van vocht beter. Dit verschil is kleiner dan het 
verschil met de oude woonsituatie. De gemiddelde relatieve vochtigheid en de duur dat 
de relatieve vochtigheid hoger is dan 40%, zijn in de allergeenarme woningen lager dan 
in de reguliere nieuwbouwwoningen (tabel 3.7). Het percentage van de tijd dat de 
relatieve vochtigheid groter of gelijk aan 50% is, verschilt niet tussen deze typen 
woningen. 
 
De gemiddelde temperatuur in de voormalige woningen en in de reguliere 
nieuwbouwwoningen is lager dan de temperatuur in de allergeenarme woningen. Omdat 
RV samenhangt met de temperatuur is berekend welke gemiddelde RV gerealiseerd zou 
kunnen worden als de temperatuur in de voormalige en reguliere woningen overeen zou 
komen met de temperatuur in de allergeenarme woning. In de voormalige woning zou bij 
een T van 21,7°C een gemiddelde RV van 41,7% gerealiseerd worden. In de reguliere 
woning zou bij een T van 21,7°C een gemiddelde RV van 35,6% gerealiseerd worden. Dit 
laatste verschilt dan niet van de allergeenarme woning (36%). 
 
Tabel 3.7 Temperatuur en luchtvochtigheid (mediaan en 1

ste
 en 3

e
 kwartiel) in de woonkamer van de voormalige 

woningen in 2002, allergeenarme woningen in 2003 en 2004 en reguliere nieuwbouwwoningen in 2003 en 2004 

Woonkamer Voormalige woning Allergeenarme woning Reguliere woning 

Aantal woningen N=26 N=59 N=30 
Temperatuur

1
 20,0°°°°C

3 (19,3-20,6) 21,7°C
 (20,4-21,1) 19,7°°°°C

3
 (19,4-20,0) 

Gemiddelde RV
1
 46%

3
 (43-49) 36% (35-38) 40%

3
 (38-42) 

Duur RV ≥ 40%
2 70%

4
 (43-97) 28% (13-49) 51%

4
 (23-75) 

Duur RV ≥ 50%
2
 32%

4
 (3-58) 0,5% (0-6,6) 10%

4
 (0,5-14,0) 

Duur RV ≥ 60%
2
 1%

4
 (0-11) 0% (0-0,1) 0,1% (0-0,5) 

Duur RV ≥ 70%
2
 0%

4
 (0-0,5) 0% (0-0) 0% (0-0) 

Duur > bovengrens van 
der Kooidiagram

2
 

18,6%
4
 (1,4-25,8) 0,8% (0,1-4,7) 8,2%

3
 (0,6-8,6) 

∆ c (g/m
3
)
2
 1,5

4
 (0,8-2,0) 0,7 (0,6-8,6) 1,1 (0,4-1,6) 

1 
gemiddelde waarde met 95% betrouwbaarheidsinterval 

2 
als % van de gemeten waarden tijdens een meetperiode van circa 12 dagen 

3 
significant verschil met allergeenarme woningen (Student t-test) 

4 
significant verschil met allergeenarme woningen (Mann-Whitney U-test) 

 
Alle vochtgrootheden laten onderling een verwachte en gewenste verhouding zien. In de 
nieuwe woning werd een lager energiegebruik verwacht. Meer warmte(comfort) zou dus 



Effectevaluatie allergeenarme woningen 31 

minder geld kosten dan in het oude huis. Dat kan verklaren waarom het warmer is in de 
allergeenarme woning in vergelijking met de oude woningen. Echter, het vergelijken van de 
temperatuur in de oude woning (met radiator) met temperatuur in de allergeenarme woning 
(vloerverwarming) is maar beperkt mogelijk door het verschil in verwarmingsysteem. 
Daarnaast was het vloerverwarmingssysteem bij de eerste meting in de allergeenarme 
woning bij een groot deel van de bewoners nog niet goed ingeregeld. 
 
Over het algemeen waren de voormalige woningen slechter geïsoleerd dan de 
allergeenarme en de reguliere woningen. Hierdoor verwacht je in de voormalige woning een 
hogere relatieve luchtvochtigheid. Door betere isolatie van de beganegrondvloer en het 
toepassen van vloerverwarming op de beganegrond in de allergeenarme woning, zal de 
relatieve luchtvochtigheid op de beganegrondvloer lager zijn dan de relatieve 
luchtvochtigheid op de begane vloer in de voormalige woning. De lage relatieve 
luchtvochtigheid op de begane vloer en het niet of nauwelijks voorkomen van vochtpieken 
zal de groei van de huisstofmijt aanzienlijk beperken.  
 
3.2.2  Slaapkamer 
Tabel 3.8 geeft een overzicht van alle uitkomstmaten voor het klimaat in de slaapkamer. 
Met uitzondering van de gemiddelde temperatuur en de gemiddelde relatieve vochtigheid 
(RV) zijn de uitkomstmaten voor het klimaat niet normaal verdeeld. Daarom is in tabel 3.8 
de mediaan (50%-waarde) en daarbij de waarden van het 1

ste
 (25%-waarde) en 3

e
 

kwartiel (75%-waarde) weergegeven. 
 
Tabel 3.8 Mediane temperatuur en luchtvochtigheid (1

ste
 en 3

e
 kwartiel) in de slaapkamer van de voormalige 

woningen en allergeenarme woningen per meetperiode 

Slaapkamer Voormalige woning 
2002 

Allergeenarme woning 
2003 

Allergeenarme woning 
2004 

Aantal woningen N=26 N=36 N=26 
Gemiddelde T 18,6°C

 (17,8-19,8)
 

19,3°C
 (18,6-20,4)

 
18,5°C (17,5-19,2)

 

Gemiddelde RV 48% (43-54) 40% (37-45) 45% (41-48)  

Duur RV ≥40%
1 91% (70-98) 51% (31-84) 81% (54-95) 

Duur RV ≥50%
1
 41% (16-82) 2,3% (0,3-18,8) 14,6% (6,7-45,3) 

Duur RV ≥60%
1
 1,9% (0,1-17) 0% (0-0) 0,2% (0-2,2) 

Duur RV ≥70%
1
 0% (0-0,3) 0% (0-0) 0% (0-0) 

Duur > bovengrens van 
der Kooidiagram

1
 

4,9% (1,3-31) 0,7% (0,0-6,6) 1,7% (0,1-11,2) 

∆ c (g/m
3
) 1,1 (0,7-2,1) 1,0 (0,5-1,6) 1,1 (0,6-1,3) 

1
 % van de gemeten waarden tijdens de meetperiode 

 
Relatieve luchtvochtigheid 
Bij de helft van de huishoudens (N=26) is in de oude woonsituatie de RV minstens 91% 
van de tijd groter of gelijk aan 40% (tabel 3.8). Tabel 3.9 geeft het aantal slaapkamers 
weer met een RV groter of gelijk aan 40%, 50%, 60% en 70% naar percentage van de 
tijd dat deze vochtigheid is gemeten. Een RV groter of gelijk aan 50% komt bij de helft 
van de huishoudens minimaal 41% van de tijd voor. Een RV groter of gelijk aan 70% is in 
tien (39%) huishoudens in de slaapkamer in de oude woonsituatie gemeten (tabel 3.9).  
 
Tabel 3.9 Aantal slaapkamers (in voormalige en allergeenarme woningen) met een RV groter of gelijk aan 40%, 
50%, 60% en 70% naar tijdsduur dat deze vochtigheid is gemeten 

 N 0% 
van de tijd 

0,1-25% 
van de tijd 

25-50% 
van de tijd 

≥≥≥≥50% 
van de tijd 

RV ≥≥≥≥ 40% 
Voormalige woning 
AA woning 2003 
AA woning 2004 

 
26 
36 
26 

 
0 (0%) 
1 (3% ) 
0 (0%) 

 
0 (0%) 
5 (14%) 
1 (4%) 

 
2 (8%) 

10 (28%) 
4 (15%) 

 
24 (92%) 
20 (56%) 
21 (81%) 

RV ≥≥≥≥ 50% 
Voormalige woning 
AA woning 2003 
AA woning 2004 

 
26 
36 
26 

 
1 (4%) 
6 (17%) 
1 (4%) 

 
7 (27%) 

22 (61%) 
16 (62%) 

 
8 (31%) 
4 (11%) 
6 (23%) 

 
10 (38%) 
4 (11%) 
3 (12%) 

RV ≥≥≥≥ 60% 
Voormalige woning 
AA woning 2003 
AA woning 2004 

 
26 
36 
26 

 
6 (23%) 

28 (78%) 
10 (39%) 

 
15 (58%) 
8 (22%) 

15 (58%) 

 
1 (4%) 
0 (0%) 
1 (4%) 

 
4 (15%) 
0 (0%) 
0 (0%) 

RV ≥≥≥≥ 70% 
Voormalige woning 
AA woning 2003 
AA woning 2004 

 
26 
36 
26 

 
16 (62%) 
35 (97%) 
24 (92%) 

 
9 (35%) 
1 (3%) 
2 (8%) 

 
1 (4%) 
0 (0%) 
0 (0%) 

 
0 (0%) 
0 (0%) 
0 (0%) 
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De duur dat de RV groter of gelijk aan 70% is varieert tussen 0,1 en 33,5% van de tijd. In 
de allergeenarme woningen is een RV groter of gelijk aan 70% in 2003 in één 
slaapkamer (3%) gemeten en in 2004 in twee slaapkamers (8%). De maximale duur dat 
de RV groter of gelijk aan 70% is, bedraagt hier 0,6% van de tijd. 
 
Van der Kooidiagram (klimaatklassen) 
In de voormalige woningen is de duur dat er een ongunstig klimaat in de slaapkamer is 
volgens het Van der Kooi diagram bij de helft van de huishoudens minimaal 4,9% (tabel 
3.8). In de allergeenarme woningen is dit 0,7% en 1,7%. Tabel 3.10 geeft een overzicht 
van het aantal slaapkamers waarin de bovengrens van het Van der Kooi diagram wordt 
overschreden weer en de duur dat de grens wordt overschreden. In de oude woonsituatie 
is in 7 (27%) slaapkamers gedurende minimaal 25% van de tijd een ongunstig klimaat 
gemeten (tabel 3.10). In de allergeenarme woning komt dit in 2003 in vijf (14%) en in 
2004 in twee (8%) slaapkamers voor.  
 
Tabel 3.10 Aantal woningen (voormalige en allergeenarme woningen) waarin het klimaat in de slaapkamer 
boven de bovengrens van het Van der Kooidiagram ligt naar tijdsduur 

Bovengrens Van der Kooi 
slaapkamer 

N 0% 
van de tijd 

0,1-10% 
van de tijd 

10-25% 
van de tijd 

≥≥≥≥25% 
van de tijd 

Voormalige woning 
AA woning 2003 
AA woning 2004 

26 
36 
26 

0 (0%) 
11 (31% ) 
6 (23%) 

15 (58%) 
17 (47%) 
13 (50%) 

4 (15%) 
3 (8%) 
5 (19%) 

7 (27%) 
5 (14%) 
2 (8%) 

Bij een groot deel van de huishoudens in de allergeenarme woningen wordt de 
bovengrens nooit overschreden (31% en 23%). In alle voormalige woningen wordt de 
bovengrens enige tijd overschreden. 
 
Vochtconcentratieverschil 
Tabel 3.11 geeft het aantal slaapkamers weer naar de grootte van het 
vochtconcentratieverschil. Een ∆c groter of gelijk aan 2 g/m

3 
komt in de voormalige 

woonsituatie in negen (35%) slaapkamers voor (tabel 3.11). In de allergeenarme 
woningen komt dit in 2003 in vijf (14%) slaapkamers en in 2004 in drie (12%) 
slaapkamers voor. 
 
Tabel 3.11 Aantal slaapkamers (in voormalige en allergeenarme woning) naar vochtconcentratieverschil (g/m

3
) 

∆ c (g/m
3
) N 0 g/m

3
 0,1-2 g/m

3
 2-3 g/m

3
 >3 g/m

3
 

Voormalige woning 
AA woning 2003 
AA woning 2004 

26 
36 
26 

0 (0%) 
3 (8% ) 
0 (0%) 

17 (65%) 
28 (78%) 
23 (88%) 

7 (27%) 
3 (8%) 
2 (8%) 

2 (8%) 
2 (6%) 
1 (4%) 

 
Ontwikkeling klimaat per huishoudens 
Tabel 3.12 geeft het aantal slaapkamers, waar in 2003 (allergeenarme woning) een 
gunstiger klimaat is gemeten ten opzichte van 2002 (oude woning). Er is een significante 
verbetering te zien van het klimaat in slaapkamers van de allergeenarme woning ten 
opzichte van de oude woonsituatie (tabel 3.12). De duur dat de bovengrens van 
klimaatklasse 2 van het Van der Kooidiagram wordt overschreden, is in 22 huishoudens 
lager in de allergeenarme woning dan in de oude woonsituatie.  
 
Tabel 3.12 Aantal woningen met een gunstige ontwikkeling van luchtvochtigheid in de slaapkamer van 
deelnemers aan het project tussen de metingen in 2003 en 2003 en de metingen in 2003 en 2004 

Slaapkamer 2003 < 2002 
N=26 

2004 < 2003  
N=26 

Gemiddelde RV 23
1
 8

1
 

RV ≥50%
 24

1
 7

1
 

> bovengrens van der Kooidiagram
 22

1
 10 

∆ c (g/m
3
) 20

1 
10 

1 
Significant verschil (p≤0,05) getoetst met Wilcoxon rangtekentoets. 

 
Allergeenarme woning versus voormalige woning en reguliere nieuwbouwwoning 
Op bijna alle indicatoren van vocht in de woning laat de allergeenarme woning een 
gunstiger beeld zien dan de voormalige woningen (tabel 3.13). Er is geen significant 
verschil aantoonbaar tussen de vochtsituatie in de reguliere woning en de allergeenarme 
woningen. Wel laten de reguliere woningen over het algemeen een ongunstiger beeld 
zien wat betreft vocht in de slaapkamer.  
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Tabel 3.13 Temperatuur en vochtgegevens (mediaan en 1
ste

 en 3
e
 kwartiel) in de slaapkamer van de voormalige 

woningen in 2002, allergeenarme woningen in 2003 en 2004 en reguliere nieuwbouwwoningen in 2003 en 2004 

Slaapkamer Voormalige woning Allergeenarme woning Reguliere woning 

Aantal woningen N=26 N=62 N=31 
Gemiddelde temperatuur

1
 18,7°C 

 (18,2-19,2) 19,1°C
 (18,7-19,4) 18,4°C

3
 (17,9-18,8) 

Gemiddelde RV
1
 49%

3
 (46-52) 42%  (41-44) 44% (42-46) 

Duur RV ≥ 40%
2 91%

4
 (70-98) 61% (36-94) 79% (51-96) 

Duur RV ≥ 50%
2
 41%

4
 (16-82) 7,4% (0,8-31) 21% (4-47) 

Duur RV ≥ 60%
2
 1,9%

4
 (0,1-17) 0% (0-0,6) 0% (0-0,3) 

Duur RV ≥ 70%
2
 0%

4
 (0-0,3) 0% (0-0) 0% (0-0) 

Duur > bovengrens van 
der Kooidiagram

2
 

4,9%
4
 (1,3-31,0) 1,2% (0,0-7,8) 2,0% (0,1-8,2) 

∆ c (g/m
3
) 1,1 (0,7-2,1) 1,0 (0,6-1,5) 1,1 (0,7-1,6) 

1 
gemiddelde waarde (95% betrouwbaarheidsinterval) 

2 
als % van de gemeten waarden tijdens een meetperiode van circa 12 dagen 

3 
significant verschil met allergeenarme woningen (Student t-test) 

4 
significant verschil met allergeenarme woningen (Mann-Whitney U-test) 

 

3.3 Resultaten luchtkwaliteit in slaapkamers 
 
De CO2-concentratie is gemeten in de slaapkamer van de kinderen. In paragraaf 3.3.1 
wordt de CO2-concentratie van oude woonsituatie vergeleken met de allergeenarme 
woningen. Paragraaf 3.3.2 maakt een vergelijking tussen CO2-concentraties in de 
allergeenarme woning en reguliere nieuwbouwwoningen. 
 
3.3.1 CO2-concentraties in voormalige en allergeenarme woning 
In 2002, 2003 en 2004 is de CO2-concentratie gemeten in respectievelijk 21, 30 en 21 
slaapkamers van de kinderen die deelnemen aan het project. De meetduur bedroeg elk 
jaar gemiddeld twaalf dagen. Bij de helft van de slaapkamers in de allergeenarme woning 
(2003) wordt over de gehele meetperiode een gemiddelde waarde tussen 614 ppm en 
931 ppm CO2 geregistreerd (tabel 3.14). In de nacht (0.00-6.00 uur) liggen de CO2 
concentraties hoger, bij de helft van de slaapkamers ligt de gemiddelde waarde tussen 
de 791 ppm en 1239 ppm. Naarmate de nacht vordert, neemt de CO2-concentratie toe. 
 
Tabel 3.14 Mediane (1

ste
 en 3

e
 kwartiel) CO2 concentratie [ppm] gemeten in de slaapkamer van het kind 

Slaapkamer Voormalige woning 
2002 

Allergeenarme woning 
2003 

Allergeenarme woning 
2004 

Aantal slaapkamers N=21 N=30 N=21 
CO2  totaal (range) 876 (713-1067) 711 (614-931) 710 (598-791) 
CO2  nacht (range)

1 
967 (798-1332) 791 (676-1239)  803 (643-904) 

CO2  dag (range)
2 

672 (590-894)  620 (538-827) 625 (578-778)
3 

1
 CO2 tussen 0.00 uur en 6.00 uur 

2
 CO2 tussen 9.00 uur en 12.00 uur 

3
 N=20 

 
Tabel 3.15 geeft per meetjaar een overzicht van het aantal slaapkamers met een 
gemiddelde CO2-concentratie, gemiddelde nacht en gemiddelde ochtend CO2-
concentratie ingedeeld naar klassen. 
 
Tabel 3.15 Aantal slaapkamers in voormalige en allergeenarme woningen ingedeeld naar CO2-concentratie 
klassen  

Slaapkamer Voormalige 
woning 2002 

Allergeenarme 
woning 2003 

Allergeenarme 
woning 2004 

Aantal slaapkamers N=21 N=30 N=21 
Gemiddelde CO2  totaal 
< 1085 ppm 
1085-1200 ppm 
> 1200 ppm 

 
16 (76%) 
2 (10%) 
3 (14%) 

 
25 (83%) 
3 (10%) 
2 (7%) 

 
21 (100%) 

- 
- 

Gemiddelde CO2  0.00 - 6.00 uur 
< 1085 ppm 
1085-1200 ppm 
> 1200 ppm 

 
14 (67%) 

- 
7 (33%) 

 
22 (71%) 

- 
8 (29%) 

 
20 (95%) 
1 (5%) 

- 
Gemiddelde CO2 9.00 - 12.00 uur 
< 1085 ppm 
1085-1200 ppm 
> 1200 ppm 

 
19 (90%) 

- 
2 (10%) 

 
29 (97%) 
1 (3%) 

- 

 
19 (95%) 
1 (5%) 

- 
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In twee slaapkamers wordt een gemiddelde CO2-concentratie hoger dan de grenswaarde 
van het Bouwbesluit (1200 ppm) gemeten (tabel 3.16). In acht slaapkamers (27%) wordt 
een gemiddelde nachtwaarde hoger dan 1200 ppm gemeten (tabel 3.15). Op het tijdstip 
dat verwacht wordt dat bewoners ventileren en kinderen niet in de slaapkamer aanwezig 
zijn (9.00 – 12.00 uur) ligt de concentratie CO2 aanzienlijk lager. De gegevens uit 2004 
laten op groepsniveau een vergelijkbaar beeld zien. De gemiddelde CO2-concentratie 
overschrijdt de waarde van 1200 ppm nooit. Wanneer de gemiddelde CO2-concentratie in 
klassen wordt ingedeeld is een positieve trend in de tijd zichtbaar (tabel 3.15). In 2004 is 
de gemiddelde totale, nacht en ochtend CO2-concentratie in bijna alle woningen lager 
dan 1085 ppm. 
 
Tabel 3.16 geeft het aantal slaapkamers weer waarin de CO2-concentratie is verbeterd 
tussen de metingen. In 2002 en 2003 is in 18 slaapkamers van dezelfde kinderen 
gemeten. Wanneer de gepaarde data van deze 18 slaapkamers tussen 2002 en 2003 
vergeleken worden, blijkt de gemiddelde CO2-concentratie bij het merendeel van de 
slaapkamers (15 slaapkamers) in 2003 lager dan in 2002. Bij 21 huishoudens is een 
meting verricht in 2002 en in 2004 of 2003. Bij 17 van de 21 huishoudens wordt een 
positief effect op de gemiddelde CO2-concentratie gevonden en bij 18 huishoudens op de 
CO2-concentratie in de nacht. De verbetering van de CO2-concentratie tussen 9.00 en 
12.00 uur bij 13 huishoudens is niet significant. De gemiddelde concentratie in de nacht 
laat ook tussen 2003 en 2004 een positieve trend zien. 
 
Tabel 3.16 Aantal slaapkamers met een gunstige ontwikkeling van CO2-concentratie tussen de metingen 

Slaapkamer CO2 2003 < 2002 
N=18 

CO2 2004 < 2002 
N=12 

CO2 2004/2003 < 20024 
N=21 

CO2 2004 < 2003 
N=17 

CO2  totaal 15
3
 9

3
 17

3
 10  

CO2  nacht
1 14

3
 10

3
 18

3
 13

3
 

CO2  dag
2 14

3
 6 13 8 

1
 CO2 tussen 0.00 uur en 6.00 uur 

2
 CO2 tussen 9.00 uur en 12.00 uur 

3 
Significant verschil (p≤0,05) getoetst met Wilcoxon rangtekentoets. 

4
 Bij missende waarden in 2004 zijn de missende waarde vervangen met de waarden uit 2003 

 
3.3.2 CO2-concentraties in allergeenarme, voormalige en reguliere woning 
De gemiddelde totale CO2-concentratie in de slaapkamers van kinderen is hoger in de 
voormalige woning dan in de allergeenarme woning (tabel 3.17). De CO2-concentratie in 
de nacht verschilt niet met de concentratie tussen 9.00 uur en 12.00 uur, maar is in de 
voormalige woning wel ongunstiger. Er is geen significant verschil in gemiddelde CO2-
concentraties tussen de allergeenarme woningen en de reguliere woningen. De reguliere 
woningen laten zelfs gunstiger CO2-concentraties zien in vergelijking met de 
allergeenarme woningen. 
 
Tabel 3.17 Mediane (1

ste
 en 3

e
 kwartiel) CO2 concentratie [ppm] gemeten in de slaapkamer van het kind 

Slaapkamer Voormalige woning 
2002 

Allergeenarme woning 
2003/2004 

Reguliere woning 
2003/2004 

N N=21 N=51 N=20 
CO2  totaal 876 (713-1067)

4 
710 (612-860) 641 (598-868) 

CO2  nacht
1 

967 (798-1332) 803 (676-1055) 784 (658-999) 
CO2  dag

2 
672 (590-894)  624 (571-787)

3 
605 (539-710) 

1
 CO2 tussen 0.00 uur en 6.00 uur 

2
 CO2 tussen 9.00 uur en 12.00 uur 

3
 N=50 

4
 Significant verschil (p≤0,05) getoetst met Mann-Whitney U-test. 

 

3.4 Stikstofdioxide in woonkamers voormalige woning 
 
Op twee plaatsen is de concentratie stikstofdioxide (NO2) in de buitenlucht gemeten. De 

in Rotterdam gemeten concentratie buiten bedroeg 39 µg/m
3
, de buitenconcentratie in 

Hoogeveen (voormalige woonplaats van één van de bewoners) was 18 µg/m
3
. In 22 

voormalige woningen is gedurende een periode van twee weken de concentratie NO2 

gemeten. De gemiddelde concentratie NO2 is 36 µg/m
3
 (minimum 13 µg/m

3
; maximum 

115 µg/m
3
). Dit is vergelijkbaar met gemiddelde weekconcentraties van 24-51 µg/m

3
 

gemeten in woonkamers in woningen in Nederland (Slob en Habets, 2002). In eenderde 
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van de woonkamers (7 woningen) is de concentratie groter of gelijk aan 40 µg/m
3
. In drie 

woonkamers wordt een concentratie lager dan 20 µg/m
3
 gemeten. 

 
In drie woonkamers van de voormalige woningen is een gaskachel in de woonkamer 

aangetroffen. De gemeten concentraties NO2 waren 42, 65 en 115 µg/m
3
. In twee 

woningen werd verwarmd zonder dat daarvoor een ketel in de woning aanwezig was 
(stadsverwarming, blokverwarming). De gemeten concentraties NO2 waren 17 en 56 

µg/m
3
. 

 
In de twee woonkamers met de hoogste concentratie NO2 is een gaskachel aanwezig. In 
één andere woning met een hoge concentratie NO2 is een luchtlek via het verlaagde 
plafond aangetroffen. Op deze manier kan lucht (met een wellicht hogere concentratie 
NO2) vanuit de kast met de CV-ketel de woning in komen. In twee woningen met een 
relatief hoge concentratie NO2 is de verwarmingsinstallatie niet de bron van de hoge 
concentratie NO2 en is de oorzaak niet nader verklaarbaar. 
 

3.5 Interpretatie bevindingen en conclusie luchtkwaliteit en klimaat 
 
Klimaat woonkamer en slaapkamer 
Het klimaat in de voormalige woningen van deelnemers aan het project is vergeleken met 
het klimaat in de allergeenarme woningen een half jaar en anderhalf jaar na oplevering. 
De luchtvochtigheidgegevens komen in grote lijnen overeen met wat verwacht werd en 
gewenst is: een droger klimaat in de allergeenarme woningen dan in de voormalige 
woonsituatie. Het drogere klimaat gecombineerd met de vloerverwarming op de begane 
grond en de allergeenarme inrichting (zie hoofdstuk 4) zal de groei van huisstofmijt 
beperken. De ontwikkeling van luchtvochtigheidgegevens op huishoudenniveau resulteert 
voor het merendeel van de bewoners in een verbetering van het klimaat. Slechts in twee 
huishoudens (N=34) is het klimaat niet optimaal voor het beperken van de groei van 
huisstofmijt. 
 
Het klimaat in de allergeenarme woning verschilt nauwelijks tussen het moment dat 
bewoners hun woning een half jaar en anderhalf jaar bewonen. Wel is het gemiddelde 
vochtconcentratieverschil (tussen binnen en buiten) in de woonkamer van de 
allergeenarme woning in 2004 iets lager in vergelijking met 2003. Dit zou verklaard 
kunnen worden door de afname van bouwvocht. De duur dat de gemiddelde relatieve 
vochtigheid hoger is dan 40%, laat zowel in de woon- als in de slaapkamer van de 
allergeenarme woning een negatieve trend zien. Een mogelijke verklaring hiervoor is de 
verminderde werking van de mechanische afzuiging door vervuiling. In de uitkomstmaat 
‘relatieve vochtigheid’ wordt geen rekening gehouden met de invloed van het 
buitenklimaat. Uit KNMI gegevens blijkt dat de buitentemperatuur en relatieve vochtigheid 
van de buitenlucht niet significant verschillen tussen de meetperiode in 2003 en 2004. 
Instraling door de zon speelt waarschijnlijk een grotere rol, maar gegevens over deze 
laatste factor ontbreken. 
 
Het klimaat en de kwaliteit van de binnenlucht is tevens vergeleken met reguliere 
nieuwbouwwoningen. Deze controlewoningen werden niet bewoond door huishoudens 
met een kind met allergisch astma. De woningen stonden daarentegen wel in dezelfde 
wijk en waren van hetzelfde type. De allergeenarme woningen en de reguliere 
nieuwbouwwoningen verschillen niet in het vóórkomen van vochtpieken met een RV 
groter of gelijk aan 70%. Een RV groter of gelijk aan 50% komt vaker en langer voor in de 
reguliere woningen, wat de mijtgroei bevordert. Als uitkomstmaat wordt de meeste 
waarde gehecht aan de duur dat het klimaat boven de bovengrens van klimaatklasse 2 in 
het Van der Kooidiagram ligt. Deze uitkomstmaat houdt rekening met het buitenklimaat. 
Uit deze resultaten blijkt dat de duur dat de bovengrens van klimaatklasse twee in de 
woon- en slaapkamer wordt overschreden in de voormalige woningen significant hoger is 
in vergelijking met de allergeenarme woningen. In de reguliere nieuwbouwwoningen 
wordt de bovengrens van klimaatklasse twee in de woonkamer langer overschreden in 
vergelijking met de allergeenarme woning. Voor de slaapkamer wordt hierin geen verschil 
gevonden. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de reguliere en allergeenarme 
woningen bouwtechnisch ook maar weinig verschillen.  
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Temperatuurgegevens tussen de verschillende typen woningen zijn beperkt vergelijkbaar 
doordat een aantal andere aspecten hierop van invloed zijn. Het energiegebruik verschilt 
door het type installatie (allergeenarme woning met vloerverwarming wordt verondersteld 
zuiniger te zijn), de isolatie van de woningen verschilt en bewonersgedrag kan verschillen 
(in hoeverre nodigt de woning uit tot zuinig of juist kwistig energiegebruik), de wijze 
waarop temperatuur is in te regelen. Tot slot heeft ook hier mogelijk een verschil in 
buitentemperatuur tussen de meetperioden meegespeeld. 
 
Kwaliteit binnenlucht slaapkamer 
De gemiddelde CO2-concentratie is in de voormalige woning hoger dan in de 
allergeenarme woning. Er is geen significant verschil in gemiddelde concentratie CO2 

tussen 0.00 en 6.00 uur en tussen 9.00 en 12.00 uur. Echter, als de concentratie CO2 

wordt ingedeeld naar klassen, neemt het percentage woningen met een CO2-concentratie 
kleiner dan 1085 ppm toe. In 2004 wordt in geen enkele woning een CO2-concentratie 
hoger dan 1200 ppm gemeten. Wel moet worden opgemerkt dat in dit meetjaar slechts in 
21 van de 34 woningen is gemeten. Het kleinere aantal verrichte metingen werd 
veroorzaakt door een organisatorisch probleem bij de dataverzameling. De keuze voor 
het al dan niet meten van de woning is willekeurig bepaald en heeft niet tot selectie bias 
geleid. De CO2-concentratie in de allergeenarme woningen verschilt niet met de CO2-
concentratie in de reguliere nieuwbouwwoningen. 
 
Onlangs (juni 2005) zijn door het Landelijk Centrum Medische Milieukunde nieuwe 
advieswaarden voor ventilatie opgesteld. Gesteld wordt dat de CO2-concentratie een 
bruikbare indicator is voor de binnenluchtkwaliteit indien bij berekening de hoogste 2% 
van de waarden wordt weggelaten en het verschil met buitenluchtconcentratie (circa 400 
ppm) wordt berekend. Waarden groter of gelijk aan 600 ppm worden als ‘onvoldoende’ 
beschouwd, groter dan 1000 ppm als ‘slecht’. Ondanks dat in dit onderzoek de hoogste 
2% van de waarden niet zijn weggelaten, lijkt het erop dat het merendeel van de 
woningen volgens bovenstaande classificatie als ‘voldoende’ wordt beschouwd (P98 
Delta [CO2] is 400-600 ppm). 
 
De grenzen voor CO2-concentraties in het Bouwbesluit komen niet overeen met de 
strengere grenzen voor CO2-concentraties voor mensen met luchtwegproblemen. 
Daarom zullen in de praktijk weinig woningen te vinden zijn met ventilatie die aan de 
strengere grenzen voldoen. De strengere grenzen zijn alleen haalbaar, als deze expliciet 
(door andere voorzieningen te benoemen) gesteld worden als hogere eisen. Woningen 
die aan de eisen voor ventilatie van het Bouwbesluit voldoen, kunnen op de normale 
manier gebouwd worden. Dit geldt ook voor woningen waarin men 120% (gemeten in de 
hoogste stand) van de minimum eisen voor ventilatie in het Bouwbesluit wil realiseren. 
Voorwaarde is wel dat extra aandacht aan het ontwerp, de bouw en het gebruik van de 
woning besteed moet worden. Meer kans op slagen, levert het kiezen voor een ander 
programma van eisen (in het bijzonder voor ventilatie).  
 
In het onderzoek van Snijders (2001) is gekeken naar de invloed van luchtzuiverheid 

(classificatie van luchtkwaliteit in woningen op basis van CO2 ≤ 680 ppm  , vochtklasse ≤ 2 

en luchtverversing ≥ 2,4 ls
-1

m-
2
) op fysieke prestaties in het dagelijkse leven en mate van 

fysieke zelfredzaamheid bij ouderen met een chronische longaandoening. De relatie 
tussen de luchtzuiverheid en fysiek prestatie is onderzocht bij vijf ouderen en wijst op een 
relatie tussen deze factoren. Voor mensen met luchtwegklachten, is een klimaat zoals 
gewenst volgens Snijders (2001) alleen realiseerbaar met een aangepast programma 
van eisen. 
 
NO2-concentraties in de binnenlucht zijn beperkt vergelijkbaar met die van de buitenlucht, 
omdat de samenstelling van de verbrandingsproducten binnenhuis anders is dan die van 
de buitenlucht. Volgens de standaard is als bovengrens de norm voor de buitenlucht 
aangehouden. In eenderde van de voormalige woningen van de deelnemers werd een 

NO2-concentratie hoger dan 40 µg/m
3
 gemeten. Hoge waarden werden veelal 

veroorzaakt door het aanwezig zijn van een open verbrandingstoestel. In de 
allergeenarme woningen is de concentratie NO2 niet gemeten, maar er mag worden 
aangenomen dat deze de grens van de buitenlucht niet overschrijdt. Voor een deel van 
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de bewoners zal de blootstelling aan NO2 verlaagd zijn ten opzichte van de oude 
woonsituatie. Naar de eventuele schadelijke gevolgen van deze blootstelling is beperkt 
onderzoek gedaan (Passchier-Vermeer et al, 2001). Wel is bekend dat blootstelling aan 
stikstofdioxide luchtwegklachten en –aandoeningen kan verergeren en mogelijk zelfs kan 
veroorzaken. Resultaten van onderzoek naar de relatie tussen het gebruik van een 
gasfornuis als bron van stikstofdioxide in de woning en het voorkomen van 
luchtwegaandoeningen zijn niet eenduidig. Eén van de redenen hiervoor is dat andere 
risicofactoren die naast NO2 van invloed kunnen zijn op de luchtwegen, de relatie van 
NO2 met luchtwegklachten kunnen beïnvloeden. Deze risicofactoren zijn vaak niet 
onderzocht (Dusseldorp et al, 2004). 
 
De kwaliteit van het binnenmilieu wordt ook bepaald door het wel of niet roken in de 
woning. Het is niet toegestaan in de allergeenarme woningen te roken en een groot deel 
van de mensen houdt zich hier strikt aan. Een beperkt deel heeft moeite zich aan deze 
regel te houden en er is bekend dat in de tuin en/of in huis bij enkele huishoudens 
gerookt wordt. Vervuiling door rook van sigaren/sigaretten is in dit onderzoek niet 
gemeten.  
 
Aanbevelingen vervolgonderzoek 
Het evalueren van het klimaat en het binnenmilieu op groepsniveau op basis van één 
factor is lastig. Daarom is in dit onderzoek naar de kwaliteit van het klimaat en de 
binnenlucht gekozen om meerdere uitkomstmaten te meten. De uitkomstmaten van het 
klimaat zijn nog niet vergeleken met andere uitkomstmaten uit het onderzoek (o.a. 
allergeenblootstelling etc.). Het is moeilijk te beoordelen of je op basis van de 
vooruitgang in het klimaat en de binnenlucht een verbetering van de gezondheid 
(objectief en subjectief) mag verwachten. De ongunstige situatie voor huisstofmijt in de 
allergeenarme woningen lijkt de belangrijkste gezondheidsbevorderende factor voor 
mensen met allergisch astma. Gegevens over het voorkomen van vochtpieken in de 
woning zouden gerelateerd moeten worden aan gegevens over de blootstelling aan 
huisstofmijtallergenen en de gezondheid van het kind met astma. 
Meting van stofdeeltjes zou in deze woning aanvullende informatie op kunnen leveren. 
De verwachting is dat bij een drogere woning en relatief geringe ventilatie er meer 
stofdeeltjes in de lucht circuleren. Stofdeeltjes werken ook prikkelend op de luchtwegen 
en kunnen klachten veroorzaken. 
 
Een meer kwalitatieve analyse van de gegevens zou nog aanbevelingen voor de praktijk 
kunnen opleveren. Hierbij kun je denken aan het vergelijken van klimaatgegevens tussen 
kamers naar ligging (Zuiden/Noorden, wel/geen schuine daken). 
 
Relatieve vochtigheid en temperatuur zijn gemeten op een hoogte van 1.50 meter. Om 
meer inzicht te krijgen in de beperkende klimaatomstandigheden voor de groei van 
huisstofmijt zou het beter geweest zijn, om op de vloer te meten. Verwacht wordt dat op 
de vloer de temperatuur hoger is en de relatieve vochtigheid lager in vergelijking met 
metingen op anderhalve meter hoogte.  
 
Conclusie 
De woning en woonomgeving van mensen met allergisch astma is één van de factoren 
die een rol kan spelen bij het verlichten van klachten en die beïnvloedbaar is. Op basis 
van de uitkomsten van het onderzoek blijkt dat het mogelijk is om met een aangepast 
programma van eisen en ondersteuning van het juiste woongedrag een woning te 
realiseren waarin een klimaat heerst dat gunstig is voor mensen met allergisch astma. 
Deze uitkomsten van het onderzoek vormen een goede basis om de bouw van 
allergeenarme woningen voor mensen met allergisch astma te stimuleren.  
 
Is de bouwkundige interventie uitgevoerd zoals bedoeld? 
Gedurende het ontwerp en de bouw van de allergeenarme woningen is het programma 
van eisen tussentijds aangepast en is bijgestuurd op de uitvoering van de bouw (De 
Jong, 2003). Wegens stijging in de bouwkosten zijn een aantal eisen uit het programma 
geschrapt. Uit een steekproef van zes woningen blijkt dat de ventilatie-eis van de 
mechanische afvoer van 120% van het Bouwbesluit niet is gehaald. De woningen 
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voldeden zelfs niet aan de eisen van het bouwbesluit. Dit probleem werd veroorzaakt 
door een fout in de constructie van de afvoerkanalen in combinatie met de installatie van 
de warmtepompboiler. Inmiddels is standaard bij het productcertificaat van de 
warmtepompboiler opgenomen dat de keukenafvoer hier niet meer op aangesloten mag 
worden. De effectiviteit van de ventilatie in de woningen is nog steeds goed, door een 
goede basisventilatie middels natuurlijke ventilatie en een extra mechanisch afvoerpunt 
op de zolder. De verwachting is dan ook dat de constructiefouten geen effect hebben op 
het klimaat. Doordat de woningen zijn ontworpen met schuine daken, was men 
genoodzaakt (Velux) dakramen te plaatsen. Omdat deze ramen standaard niet voldoen 
aan de ventilatie-eis, is in de allergeenarme woning een afwijkende grotere kap op de 
ramen geplaatst met voldoende ventilatiecapaciteit. 
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4 Woongedrag 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het effect van de gedragsinterventie op het 
woongedrag van de bewoners in hun oude en in de nieuwe woonsituatie. In hoofdstuk 1 
is de opzet op de gedragsinterventie besproken. Dit hoofdstuk heeft alleen betrekking op 
de effectevaluatie van de gedragsinterventie. Paragraaf 4.1 beschrijft de 
onderzoeksmethode. Er wordt ingegaan op de ontwikkeling van de vragenlijst en wijze 
waarop de gegevens zijn geanalyseerd. De resultaten van het onderzoek worden 
weergegeven in paragraaf 4.2. Achtereenvolgens wordt ingegaan op allergeenvermijdend 
gedrag en gedragsdeterminanten ten aanzien van de inrichting van de woning (4.2.1), 
schoonmaken (4.2.2), ventileren en luchten (4.2.3) en tuininrichting (4.2.4). Het hoofdstuk 
sluit af met een conclusie en discussie over de uitkomsten van het onderzoek (4.3). 

 
4.1 Onderzoeksmethode woongedrag 
 
De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van een 
interventie ter ondersteuning van het allergeenvermijdende woongedrag (Hiddema, 
2002). Op basis van een analyse van het woongedrag in de oude woning en 
determinanten van gedrag zijn adviezen gegeven voor de methodiek en onderwerpen 
van de voorlichting over allergeenarm woongedrag (zie paragraaf 1.3). In hetzelfde 
onderzoek is een voorstel gedaan voor de wijze waarop de gedragsinterventie 
geëvalueerd zou kunnen worden. De evaluatie valt uiteen in een effect- en 
procesevaluatie. De uitkomsten van de procesevaluatie van woninginrichting zijn 
beschreven in een apart rapport (Van der Cruijsen, 2003). In een aantal paragrafen van 
dit hoofdstuk zullen resultaten van de procesevaluatie aan de orde komen. Het effect van 
de gedragsinterventie is in kaart gebracht door middel van een vragenlijst (Hiddema, 
2002). Op basis van uitkomsten van het onderzoek wordt inzicht verkregen in hoeverre 
de kennis, houding en eigeneffectiviteit ten aanzien van allergeenarm woongedrag zijn 
veranderd na de voorlichting en verhuizing. Daarnaast kunnen in combinatie met 
resultaten van de procesevaluatie van de gedragsinterventie over woninginrichting 
aanbevelingen worden gegeven voor het toepassen van communicatiestrategieën bij 
allergeenvermijdend woongedrag in vergelijkbare projecten. 
 
4.1.1 Vragenlijst woongedrag 

De vragenlijst is ontwikkeld op basis van literatuur met betrekking tot (allergeenarm) 
woongedrag, enkele bestaande vragenlijsten en in samenwerking met 
praktijkdeskundigen. De vragenlijst is bij de doelgroep (n=3) uitgetest op begrijpelijkheid, 
uitvoerbaarheid en volledigheid. De vragenlijst gaat in op determinanten van 
allergeenarm woongedrag en voor een aantal onderdelen op het feitelijke gedrag. 
De volgende gedragsaspecten komen in de vragenlijst aan de orde: woninginrichting, 
schoonmaken, ventileren en luchten en tuininrichting. Per gedragsaspect is het feitelijke 
gedrag en determinanten van het gedrag nagevraagd (tabel 4.1). De keuze voor de 
determinanten van gedrag berust op beïnvloedbaarheid en de meetbaarheid van de 
determinant.  
 
Tabel 4.1 Onderwerpen vragenlijst: gedrag en determinanten van allergeenarm woongedrag  

Gedragsaspect Uitkomstmaat (gedrag en determinanten) 

Woninginrichting Feitelijk gedrag 
Kennis 
Attitude 

Schoonmaken Feitelijk gedrag 
Kennis 
Attitude 

Eigen effectiviteit 
Ventileren en luchten Feitelijk gedrag 

Kennis 
Attitude 

Eigen effectiviteit 
Tuininrichting Kennis 

Attitude 

Bron: Hiddema, 2002 
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De vragenlijst is per post aan de deelnemers verzonden. De baselinemeting vond plaats 
voordat de voorlichting van start ging en mensen nog in de voormalige woning woonden 
(april 2002). Nadat de laatste voorlichting had plaatsgevonden en de bewoners 
gedurende enkele maanden in de allergeenarme woning woonden is de vragenlijst 
opnieuw afgenomen (effectmeting, april 2003). De inhoud van de vragenlijst is bij de 
effectmeting enigszins aangepast ten opzichte van de vragenlijst van de baselinemeting. 
Op dat moment (februari/maart 2003) waren de interviews over motieven voor 
woninginrichting gehouden met de deelnemers. Hierdoor was het overbodig om 
informatie over woninginrichting na te vragen. Het merendeel van de vragenlijsten (N=34) 
is door de moeder ingevuld (T0=62%, T1=65%) (tabel 4.2). In 28 huishoudens (82%) heeft 
beide keren dezelfde respondent de vragenlijst bij de baseline en effectmeting ingevuld. 
 
Tabel 4.2 Overzicht respondenten N=34 

Respondent Baseline (T0) Effectmeting (T1) 

Moeder 21 22 
Moeder en vader samen 7 7 
Vader 2 2 
Anders

1 
4 3 

1 
Moeder met hulp (voorlichter eigen taal/kind/buren), moeder en vader met hulp, zoon of dochter zelf. 

 
4.1.2 Data-analyse woongedrag 
 
Gedrag 
Woninginrichting is in de oude woning in kaart gebracht met behulp van de vragenlijst en 
deels door observatie in het woningonderzoek dat in het kader van de selectie is 
uitgevoerd. In de allergeenarme woning is de woninginrichting in kaart gebracht door een 
interview en observatie (Van der Cruijsen, 2003). Resultaten worden vergeleken en 
verschillen beschreven op basis van beschrijvende statistiek. Het schoonmaak- en 
ventileergedrag is zowel voor als na de voorlichting nagevraagd. Verschillen tussen voor 
en nameting worden statistisch getoetst. De gebruikte toets is afhankelijk van de soort 
variabele en de verdeling ervan. De keuze voor de toets wordt bij de desbetreffende 
onderdelen toegelicht. 
 
Kennis 
De antwoorden van de kennisvragen over woninginrichting, schoonmaken, ventileren en 
tuininrichting zijn omgezet in twee antwoordcategorieën. Een ‘goed’ antwoord krijgt de 
waarde 1 en een fout antwoord en ‘weet niet’ de waarde nul. Indien de items een 
betrouwbare schaal (zie paragraaf ‘somscores’) vormen, wordt een somscore berekend. 
Respondenten met één of meerdere missende waarden op de aparte items zijn niet 
meegenomen bij het berekenen van de gemiddelde somscore. Indien de items geen 
betrouwbare schaal vormen, worden verschillen in kennis per item geanalyseerd. 
Verandering in kennis wordt getoetst met een non-parametrische methode. De McNemar 

test wordt gebruikt om significante veranderingen aan te tonen (χ
2
- verdeling (χ

2 
= ( |A - 

D| - 1)
2
/(A+D), df=1, α=0,05). 

 
H0: P [fout → goed antwoord] = P [goed → fout antwoord] 
H1 : P [fout → goed antwoord] ≠ P [goed → fout antwoord] 
  

Antwoord kennisvragen na voorlichting Antwoord kennisvragen vóór voorlichting 

Fout/weet niet Goed 

Goed A B 
Fout/Weet niet C D 

 

H0 wordt verworpen als χ
2 
≥ 3,84. Omdat je eigenlijk alleen geïnteresseerd bent in 

kennisvermeerdering zou de alternatieve hypothese (H1 : P [fout → goed antwoord] > P 
[goed → fout antwoord] ) eenzijdig getoetst moeten worden. Deze mogelijkheid bestaat 
niet in SPSS. Als (A+D)/2<5,  wordt in plaats van een McNemar test de binomiale toets 

gebruikt. SPSS maakt standaard gebruik van de binomiale verdeling in plaats van de χ
2
-

verdeling. 
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Attitude 
Bij de attitude vragen kon worden gekozen uit vijf antwoorden. De attitude vragen zijn 
gecodeerd van 2 tot –2 (tabel 4.3). De codering is afhankelijk van de vraagstelling. Een 
negatieve attitude is gecodeerd als ‘-2’ en een positieve attitude als ‘+2’. Een negatieve 
(gemiddelde) score betekent dus een negatieve attitude. 
 
Tabel 4.3 Codering vragen attitude allergeenarm woongedrag 

Positieve stelling  Negatieve stelling  

Mee oneens 
Beetje mee oneens 
Niet eens / niet oneens 
Beetje mee eens 
Mee eens 

-2 
-1 
0 

+1 
+2 

Mee oneens 
Beetje mee oneens 
Niet eens / niet oneens 
Beetje mee eens 
Mee eens  

+2 
+1 

0 
-1 
-2 

 
Indien de items een betrouwbare schaal vormen, wordt een somscore berekend. 
Respondenten met één of meerdere missende waarden op de aparte items worden niet 
meegenomen bij het berekenen van de gemiddelde somscore. Indien de items geen 
betrouwbare schaal vormen, worden verschillen in kennis per item geanalyseerd. Op item 
niveau worden verschillen tussen de voor- en nameting getoetst met de Wilcoxon 
rangtekentoets. Bij deze toets wordt rekening gehouden met de grootte van het verschil 
tussen voor- en nameting. Indien de variabele normaal verdeeld is en de variabele als 
een interval variabele beschouwd wordt (afstanden tussen categorieën worden even 
groot verondersteld), kan de gepaarde t-toets gebruikt worden voor het toetsen van het 
verschil in gemiddelde tussen voor- en nameting. Beide uitkomsten worden dan 
gepresenteerd. 
 
Eigen effectiviteit 
Bij vragen naar eigen effectiviteit zijn vijf antwoorden mogelijk. Twee antwoorden geven 
aan dat deelnemers weinig vertrouwen in ‘eigen kunnen’ hebben (‘waarschijnlijk niet’ en 
‘misschien wel/misschien niet’). De overige drie antwoorden (‘waarschijnlijk wel’, 
‘hoogstwaarschijnlijk wel’ en ‘zeker wel’) geven een positieve effectiviteitverwachting aan. 
De antwoorden zijn gecodeerd van ‘1’ voor ‘waarschijnlijk niet’ tot ‘5’ voor ‘zeker wel’. De 
antwoordschaal is een niet-symmetrische ordinale schaal. Hierbij kan niet gebruik worden 
gemaakt van het rekenkundige gemiddelde omdat de afstanden tussen de categorieën 
niet even groot zijn en daarom zal de mediaan gepresenteerd worden. Voor analyse op 
itemniveau wordt gebruik gemaakt van de Wilcoxon rangtekentoets.  
 
Somscores 
De vragenlijst is als pre-test afgenomen onder 84 medewerkers van de GGD Rotterdam-
Rijnmond Deze gegevens zijn gebruikt om de interne consistentie van de verschillende 
clusters van de vragenlijst te bepalen. De clusters ‘kennis ventileren’, ‘attitude 
schoonmaken’, ‘eigen effectiviteit ventileren’ en ‘eigen effectiviteit schoonmaken’ 
vormden bij de pre-test een betrouwbare schaal (Cronbach’s α ≥ 0,70). Voor deze 
clusters kan een somscore berekend worden. Indien de items met betrekking tot woning- 
en tuininrichting worden samengevoegd vormde ‘attitude inrichting woning en tuin’ ook 
een betrouwbare schaal. Het samenvoegen van deze twee clusters heeft echter tot 
gevolg dat de onderwerpen niet meer apart geëvalueerd kunnen worden. In deze 
rapportage worden de clusters om die reden niet samengevoegd. De uitkomsten van de 
betrouwbaarheidsanalyses op basis van de pre-test hebben een beperkte 
betrouwbaarheid, omdat de vragenlijst niet bij de doelgroep is gevalideerd, maar bij 
medewerkers van de GGD. De betrouwbaarheid van de schalen is daarom opnieuw 
vastgesteld op basis van gegevens van de nulmeting en effectmeting. Indien gekeken 
wordt naar betrouwbaarheid van schalen op basis van de meting bij de doelgroep is er de 
beperking van het kleine aantal respondenten.  
 
Verschillen in gemiddelde somscores tussen voor- en nameting worden getoetst met een 
t-test voor gepaarde waarnemingen. De items van clusters die geen betrouwbare schaal 
vormen, worden op itemniveau geanalyseerd. 
 
Betrouwbaarheidsanalyses 
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Betrouwbaarheidsanalyses voor de verschillende clusters zijn opnieuw uitgevoerd. 
Ditmaal onder de onderzoekspopulatie. De betrouwbaarheid van de schalen is bepaald 
op het bestand van de nulmeting (n=34), de effectmeting (n=34) en een gecombineerd 
bestand waarbij de respondenten als onafhankelijke steekproeven worden beschouwd 
(n=68) (tabel 4.4).  
 
Tabel 4.4 Betrouwbaarheid schalen in vragenlijst woongedrag op basis van nulmeting en effectmeting 

Baseline + effecmeting 
(N=68) 

Baseline 
(N=34) 

Effectmeting 
(N=34) 

Clusters Aantal 
items 

Cronbach’s 
alpha 

If item 
deleted 

Cronbach’s 
alpha 

If item 
deleted 

Cronbach’s 
alpha 

If item 
deleted 

Kennis 
Inrichting 
Inrichting en tuin 
Ventileren 
Schoonmaken 

 
6 
8 
6 
5 

 
0,46 
0,49 
0,49 
0,62 

 
0,50 (item 3) 
0,53 (item t1) 
0,55 (item 5) 

- 

 
0,41 
0,56 
0,45 
0,65 

 
0,57 (item 3) 
0,60 (item i3) 
0,55 (item 1) 

- 

 
0,33 
0,32 
0,52 
0,53 

 
0,45 (item 2) 
0,45 (item t1) 
0,52 (item 5) 
0,56 (item 4) 

Attitude 
Inrichting 
Tuin 
Inrichting en tuin 
Ventileren 
Schoonmaken 

 
7 
4 

11 
6 
5 

 
0,56 
0,32 
0,67 
0,35 
0,43 

 
0,61 (item 5) 
0,66 (item 3) 
0,72 (item t3) 
0,40 (item 5) 
0,52 (item 5) 

 
0,33 
0,55 
0,66 
0,36 
0,53 

 
0,53 (item 5) 
0,77 (item 3) 
0,72 (item i5) 
0,47 (item 1) 
0,57 (item 5) 

 
0,72 
-0,09 
0,69 
0,26 
0,34 

 
0,73 (item 1) 
0,49 (item 3) 
0,75 (item t3) 
0,31 (item 5) 
0,47 (item 5) 

Eigen effectiviteit 
Ventileren 
Schoonmaken 

 
8 
6 

 
0,66 
0,59 

 
0,67 (item 3) 

- 

 
0,68 
0,70 

 
0,69 (item 2) 

- 

 
0,66 
0,50 

 
0,68 (item 2) 
0,54 (item 5) 

 
De schalen hebben over het algemeen een lage betrouwbaarheid (tabel 4.4). Voor het 

vergelijken van groepen wordt een waarde van α tussen 0,70 en 0,80 over het algemeen 
als betrouwbaar beschouwd (Bland en Altman, 1997). Bij het beoordelingssysteem van 
COTAN (Evers et al 2000) wordt voor een test op groepsniveau een waarde tussen 0,6 
en 0,70 nog als voldoende beschouwd. De grenswaarde van 0,60 hanteren we daarom 
ook in dit onderzoek. Uit de tabel 4.4 blijkt dat op het volledige aantal items per cluster 
alleen ‘attitude inrichting en tuin’ en ‘eigen effectiviteit ventileren’ als betrouwbare schaal 
beschouwd mogen worden. Ook blijkt dat soms één item slecht correleert en dat dit leidt 
tot een lage waarde. Voor de nulmeting en effectmeting is dit echter niet steeds hetzelfde 
item dat slecht correleert. Op basis van de gecombineerde file is gekeken naar de best 
haalbare correlatie door steeds het slecht correlerende item te verwijderen (tabel 4.5). In 
de analyse wordt een somscore berekend voor de items met cronbach’s alpha ≥0,6. 
 
Tabel 4.5 Samenstelling van meest betrouwbare clusters 

Baseline en effectmeting Clusters Aantal items 

Cronbach’s alpha
1 

Item nummers 
Kennis 
Inrichting 
Inrichting en tuin 
Ventileren 
Schoonmaken 

 
4 
6 
4 
5 

 
0,56 
0,56 
0,60 
0,62 

 
1,4,5,6 

i1, i2, i4, i5, i6, t2 
2,3,4,6 

1,2,3,4,5 
Attitude 
Inrichting 
Tuin 
Inrichting en tuin 
Ventileren 
Schoonmaken 

 
6 
2 
9 

2 (3) 
2 (3) 

 
0,62 
0,74 
0,77 

0,67 (0,60) 
0,66 (0,62) 

 
1,2,3,4,6,7 

2,4 
i1, i2, i3, i4, i6, i7, t1, t2, t4 

(2), 3, 6 
(2), 3, 4 

Eigen effectiviteit 
Ventileren 
Schoonmaken 

 
7 
4 

 
0,67 
0,61 

 
1,2,4,5,6,7,8 

1,3,4,6 
1
 Chronbach’s alpha based on standardized items 

 
4.2 Resultaten woongedrag 
 
In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van het woongedrag van deelnemers 
aan het project. Het gedrag in de oude woonsituatie wordt vergeleken met het gedrag in 
de allergeenarme woning. 
 
4.2.1 Woninginrichting 
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Feitelijk gedrag woninginrichting in oude en allergeenarme woning 
Het allergeenarm inrichten van de woning is belangrijk, omdat een voordeel oplevert voor 
de langere termijn. Om een indruk te geven in hoeverre bewoners verbeteringen in hun 
woninginrichting hebben doorgevoerd, is een vergelijking gemaakt tussen de inrichting in 
de oude en de nieuwe woning. De gegevens over de inrichting in beide woningen zijn 
beperkt vergelijkbaar, omdat gegevens beide keren met een ander meetinstrument zijn 
verkregen (vragenlijst en woningonderzoek selectie versus semi-gestructureerd interview 
+ checklist). Daarnaast kunnen andere factoren dan de gedragsinterventie zelf, 
verantwoordelijk zijn voor het waargenomen verschil in inrichting. 
 
Tabel 4.6 Kenmerken woninginrichting oude en allergeenarme woning

 

Kenmerken woninginrichting Oude woning Allergeenarme woning 

Vloerbedekking woonkamer N=34 
Tapijt/textiele vloerbedekking 
Vinyl zeil 
Laminaat 
Plavuizen 
Linoleum/marmoleum 

 
8 

15 
8 
2 
1 

 
24% 
44% 
24% 
6% 
3% 

 
- 

19 
6 
7 
2 

 
- 

56% 
18% 
20% 
6% 

Vloerbedekking slaapkamer N=36 
Tapijt 
Vinyl zeil 
Laminaat 
Linoleum / marmoleum 

 
4 

23 
5 
2 

 
12% 
67% 
15% 
6% 

 
- 

28 
8 
- 

 
- 

78% 
22% 

- 

Raambekleding woonkamer N=34 
Gordijnen 
Vitrage 
Verticale lamellen 
Horizontale lamellen 
(Velux) rolgordijnen 
Geen 

 
21 
17 
15 
7 
- 
- 

 
62% 
50% 
44% 
21% 

- 
- 

 
11 
8 

20 
1 
6 
5 

 
32% 
24% 
59% 
3% 

18% 
15% 

Raambekleding slaapkamer N=36 
Gordijnen 
Vitrage 
Verticale lamellen 
Horizontale lamellen 
(Velux) rolgordijnen 
Geen 

 
20 
17 
13 
6 
3 
- 

 
59% 
50% 
38% 
18% 
9% 

- 

 
9 
2 
1 
2 

13 
9 

 
26% 
6% 
3% 
6% 

36% 
25% 

Bekleding zithoek N=34 
Textiel 
Glad materiaal 
Textiel en glad materiaal 

 
17 
16 
1 

 
50% 
47% 
3% 

 
13 
17 
4 

 
38% 
50% 
12% 

Bekleding eethoek N=34 
Textiel 
Glad materiaal 
Textiel en glad materiaal 
Riet 
Geen eethoek 

 
3 

17 
2 
2 

10 

 
9% 

50% 
6% 
6% 

29% 

 
10 
14 

- 
6 
4 

 
29% 
41% 

- 
18% 
12% 

Bron: Van der Cruijsen, 2003 

 
Uit de procesevaluatie kwam naar voren dat de informatie en adviezen over 
allergeenarme woninginrichting door de meeste bewoners bruikbaar werden bevonden 
en naar eigen zeggen zijn toegepast in de praktijk. Een vergelijking tussen de inrichting in 
de oude en de allergeenarme woningen laat een verbetering zien in de mate van 
allergeenarme woninginrichting voor vloerbedekking, raambekleding en de inrichting van 
de slaapkamer van het kind met astma. Opmerkelijk is dat ook in de nieuwe woning niet 
alle kinderen een allergeendichte matrashoes hebben. Wandafwerking laat geen 
verschillen zien en de bekleding van meubilair in de eethoek was in de oude woning 
allergeenarmer dan in de nieuwe woning. Op basis van gegevens over de allergeenarme 
woningen, kan worden geconcludeerd worden dat deze grotendeels allergeenarm zijn 
ingericht. Hieronder volgt een meer gedetailleerde beschrijving van de uitkomsten van 
het onderzoek naar de woninginrichting. 
 
In de oude woning had bijna een kwart (24%) van de huishoudens in de woonkamer 
vloerbedekking, terwijl in de allergeenarme woning overal voor een gladde 
vloerbedekking is gekozen (tabel 4.6). Ook in de slaapkamer komt in de allergeenarme 
woning geen tapijt meer voor, terwijl dit in vier (12%) oude woningen nog het geval was. 
In de woonkamer van de allergeenarme woningen is een halvering van het aantal 
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huishoudens met gordijnen en vitrage waargenomen ten opzichte van de oude woning. In 
de slaapkamer is een nog sterke daling van gordijnen en vitrage zichtbaar ten gunste van 
meer allergeenarme raambekleding. Bij de eethoek heeft een verschuiving naar minder 
gunstige bekledingsoorten voor een allergeenarme inrichting plaatsgevonden. Er is 
sprake van een toename van textiele bekleding (20%) en rieten zitmeubels (12%). In de 
allergeenarme woning heeft slechts 75% van de kinderen, ondanks de voorlichting, een 
allergeendichte matrashoes. Wel hebben vier gezinnen een allergeendichte matrashoes 
aangevraagd. Het aantal kinderen dat in de allergeenarme woning de slaapkamer deelt, 
is gehalveerd ten opzichte van de oude woning waardoor de situatie voor deze groep 
kinderen is verbeterd in de allergeenarme woning. 
 
Kennis woninginrichting 
Over het algemeen is het aantal respondenten dat de kennisvragen over allergeenarme 
inrichting juist heeft beantwoord, toegenomen (tabel 4.7). Alleen item 1 wordt door minder 
mensen juist beantwoord. In de effectmeting beantwoordden per item minimaal 68% van 
de respondenten de vragen juist, bij de baseline was dit 42%. Het aantal respondenten 
dat op alle zes vragen een juist antwoord gaf, was 3 bij de nulmeting en 6 bij de 
effectmeting. Drie items worden vaker juist beantwoord na de voorlichting. 
  
Tabel 4.7 Aantal juist beantwoorde kennisvragen allergeenarme woninginrichting N=34 

Kennisvragen inrichting Antwoord Baseline Effectmeting 

1. Op gladde vloeren leven minder huisstofmijten dan in tapijt Ja 32 (94%) 30 (88%) 
2. Bij een stapelbed kan een patiënt het beste op het onderste bed 
slapen 

Nee 22 (65%) 23 (68%) 

3. In gladde en strak gestoffeerde meubels leven evenveel 
huisstofmijten als in ruw gestoffeerde meubels 

Nee 22 (65%) 29 (85%)
1 

4. In kunststoffen rolgordijnen leven minder huisstofmijten dan in 
gewone gordijnen 

Nee 22 (65%) 26 (76%) 

5. Als de astmapatiënt de slaapkamer deelt met anderen, hoeft 
alleen de astmapatiënt zelf allergeendichte hoezen voor het bed 

Nee 20 (59%) 29 (85%)
1
 

6. In een allergeenarm ingerichte woonkamer kun je planten hebben Ja 14 (42%)
2 26 (76%)

1
 

Alle vragen juist beantwoord - 3 (9%) 6 (18%) 
1 
 McNemar test, p≤0,05 

2
 N=33 

 
Attitude woninginrichting 
Over het algemeen staat men positief tegenover het allergeenarm inrichten van een 
woning (tabel 4.8). De houding ten opzichte van allergeenarme inrichting is op basis van 
de somscore over de zes items op groepsniveau niet significant veranderd na de 
voorlichting en verhuizing. De gemiddelde score op attitude is bij de nulmeting 0,38 
(sd=0,70) en bij de effectmeting 0,50 (sd=0,86). Als we naar de losse items kijken, lijkt 
het erop dat de respondenten na hun verhuizing iets positiever tegenover allergeenarme 
inrichting staan. Alleen bij item 4 is er sprake van een (significant) positievere houding. 
Dit hangt mogelijk samen met de vloerverwarming in de allergeenarme woning op de 
begane grondvloer. Van de overige zes items beoordelen de respondenten drie items 
positiever en drie minder positief, maar deze verschillen zijn niet significant. Na de 
verhuizing staat men negatiever ten opzichte van de kosten die allergeenarm inrichten 
met zich mee brengt, de verkrijgbaarheid van geschikte meubels en stoffering en het feit 
dat men zich bij de inrichting aan bepaalde richtlijnen moet houden. Positiever is men 
over de gezelligheid van een allergeenarme inrichting; men vindt allergeenarm inrichten 
minder ingewikkeld; en meubels en stoffen hoeven minder vaak vernieuwd te worden dan 
men in eerste instantie dacht. 
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Tabel 4.8 Attitude inrichting woning (gemeten op vijfpuntsschaal eens – oneens)  

Items attitude inrichting Baseline Effectmeting 

1. Het allergeenarm inrichten van een huis is duurder dan het ‘gewoon’ inrichten 
van een huis 
Negatieve houding (eens) 
Neutraal 
Positieve houding (oneens) 

 
 

23 
2 
9  

 
 

68% 
6% 

26% 

 
 

24 
3 
7  

 
 

70,5% 
9% 

20,5% 
Gemiddelde score (sd) -0,68 (1,72) -0,85 (1,54) 
2. Als ik bij de inrichting van mijn huis rekening houdt met het vermijden van 
allergenen vind ik mijn huis niet gezellig 
Negatieve houding (eens) 
Neutraal 
Positieve houding (oneens) 

 
 

12 
3 

19 

 
 

35% 
9% 

56% 

 
 

8 
5 

21 

 
 

23% 
15% 
62% 

Gemiddelde score (sd) 0,68 (1,51) 0,79 (1,30) 
3. Het allergeenarm inrichten van een huis vind ik ingewikkeld 
Negatieve houding (eens) 
Neutraal 
Positieve houding (oneens) 

 
13 
5 

16 

 
38% 
15% 
47% 

 
10 
5 

19 

 
30% 
15% 
55% 

Gemiddelde score (sd) 0,38 (1,48) 0,68 (1,36) 
4. Als ik geen textiele vloerbedekking heb, vind ik dat mijn vloer koud aanvoelt 
Negatieve houding (eens) 
Neutraal 
Positieve houding (oneens) 

 
17 
3 

17 

 
41% 
9% 

50% 

 
5 
5 

24 

 
15% 
15% 
70% 

Gemiddelde score (sd) 0,24 (1,67) 1,06 (1,35)
1,2 

5. Geschikte meubels en stoffering voor een allergeenarme woning zijn 
gemakkelijk te krijgen 
Negatieve houding (oneens) 
Neutraal 
Positieve houding (eens) 

 
 

9 
6 

19 

 
 

26% 
18% 
56% 

 
 

14 
2 

18 

 
 

41% 
6% 

53% 
Gemiddelde score (sd) 0,47 (1,56) 0,29 (1,70) 
6. In een allergeenarme woning moeten meubels en stoffering vaak vernieuwd 
worden 
Negatieve houding (eens) 
Neutraal 
Positieve houding (oneens) 

 
9 
7 

17 

 
27% 
21% 
52% 

 
4 
8 

22 

 
12% 
23% 
65% 

Gemiddelde score (sd) 0,45 (1,54) 0,97 (1,24) 
7. Ik vind het vervelend dat ik me bij de inrichting van mijn huis aan bepaalde 
richtlijnen moet houden 
Negatieve houding (eens) 
Neutraal 
Positieve houding (oneens) 

 
 

7 
3 

24 

 
 

21% 
9% 

70% 

 
 

12 
3 

19 

 
 

35% 
9% 

56% 
Gemiddelde score (sd) 1,06 (1,43) 0,62 (1,35) 
     
Somscore attitude inrichting (item 1,2,3,4,6,7) (sd) N=33 0,38 (0,70) 0,50 (0,86) 
1 
 Gepaarde t-test,  p≤0,05 

2 
 Wilcoxon rangtekentest,  p≤0,05 

 
4.2.2 Schoonmaken 
 
Schoonmaakgedrag 
De keuze om het onderwerp schoonmaken in de voorlichting op te nemen heeft te maken 
met het tegenstrijdige element van schoonmaken. In de woning wil je vocht beperken, 
maar bij schoonmaken maak je gebruik van water. Daarnaast kan het gebruik van 
(prikkelende) schoonmaakmiddelen problemen opleveren. 
 
Bij de nulmeting geeft ruim de helft (53%) aan geen knuffels te hebben (tabel 4.9). Dit 
percentage is afgenomen na het verhuizen, ruim eenderde (35%) zegt geen knuffels te 
hebben. Als er knuffels zijn, worden ze regelmatig gewassen. In de nulmeting zegt 31% 
van de mensen met knuffels, de knuffels minimaal één keer per vijf weken te wassen. Bij 
de effectmeting loopt dit percentage op tot 50%. 
 



Effectevaluatie allergeenarme woningen 48 

Tabel 4.9 Frequentie wassen
1 

 Baseline Effectmeting 

Knuffels 
Heeft geen knuffels 
Wast knuffels niet 
< 1 keer per 8 weken 
1 keer per 6-8 weken* 
1 keer per 3-5 weken 
1 keer per 1-3 weken 
1 keer per week of vaker 

 
18 
1 
5 
5 
- 
2 
3 

 
53% 
3% 

14,5% 
14,5% 

- 
6% 
9% 

 
12 
2 
3 
6 
6 
3 
2  

 
35% 
6% 
9% 

17,5% 
17,5% 

9% 
6% 

Beddengoed 
1 keer per 3-4 weken 
1 keer per 2-4 weken 
1 keer per 1-2 weken 
1 keer per week* 
meer dan 1 keer per week 

 
1 
- 
8 

15 
10 

 
3% 

- 
24%  
44% 
29% 

 
1 
2 

10 
18 
3 

 
3% 
6% 

29%  
53% 
9% 

1 
met dit symbool * wordt de richtlijn/advies GGD weergegeven. 

 
Ook is het percentage mensen dat knuffels op 60ºC wast toegenomen van 40% naar 
65% (tabel 4.10). Het beddengoed wordt in eerste instantie door bijna driekwart (73%) 
één keer in de week of vaker gewassen, na het verhuizen is dit afgenomen tot 62%.  
 
Tabel 4.10 Temperatuur wassen

1 

Knuffels Gordijnen Beddengoed  
Temperatuur Baseline 

N=15 
Effectmeting 

N=20 
Baseline 

N=26 
Effectmeting 

N=17 
Baseline 

N=34 
Effectmeting 

N=33 

30ºC 3 (20%) 1 (5%) 7 (27%) 1 (6%) 2 (6%) - 
40ºC 5 (33%) 6 (30%) 7 (27%) 5 (29%) 3 (9%) 2 (6%) 
50ºC 1 (7%) - - 2 (12%) 1 (3%) - 
60ºC* 6 (40%) 13 (65%) 12 (46%) 9 (53%) 28 (82%) 31 (94%) 
1 
met dit symbool * wordt de richtlijn/ het advies van de GGD weergegeven. 

 
Echter, het percentage respondenten dat beddengoed wast op 60ºC is toegenomen tot 
95%. Van de respondenten die gordijnen wast, wast zowel bij de nulmeting (46%) als de 
effectmeting (53%) ongeveer de helft de gordijnen op 60ºC. 
 
Zowel voor als na de verhuizing maakt de helft van de gezinnen de meubels één à twee 
keer per week nat schoon (tabel 4.11). De vloer wordt voor het verhuizen door 62% meer 
dan twee keer per week nat gereinigd, na de verhuizing is dit percentage 53%. Ook is er 
een afname in het dagelijks nat reinigen van de vloer (34% naar 15%). 
 
Tabel 4.11 Nat en droog reinigen

1 

 Baseline Effectmeting 

Meubels nat reinigen 
Nooit 
1-2  keer per week* 
3-4 keer per week 
5-7 keer per week 

N=32 
2 (6%) 

16 (50%) 
7 (22%) 
7 (22%) 

N=32 
5 (16%) 

16 (50%) 
3 (9%) 

8 (25%) 
Meubels droog reinigen 
Nooit 
1-2  keer per week* 
3-4 keer per week 
5-7 keer per week 

N=27 
3 (11%) 
8 (30%) 
7 (26%) 
9 (33%) 

N=32 
6 (19%) 

15 (47%) 
5 (16%) 
6 (19%) 

Vloer nat reinigen 
Nooit 
1-2  keer per week* 
3-4 keer per week 
5-7 keer per week 

N=32 
1 (3%) 

11 (34%) 
9 (28%) 

11 (34%) 

N=32 
4 (13%) 

11 (34%) 
12 (38%) 
5 (16%) 

Vloer droog reinigen 
Nooit 
1-2  keer per week* 
3-4 keer per week 
5-7 keer per week 

N=31 
1 (3%) 

9 (29%) 
5 (16%) 

16 (52%) 

N=32 
4 (13%) 
7 (22%) 
3 (9%) 

18 (56%) 
1 
met dit symbool* wordt de richtlijn/ het advies van de GGD weergegeven. 

 
Kennis schoonmaken 
De kennisvragen met betrekking tot allergeenarm schoonmaken zijn in de nulmeting door 
de meeste mensen goed beantwoord. Negen respondenten beantwoorden alle vragen 
juist in de nulmeting. Bij de effectmeting is dit gestegen tot 17 respondenten. Bij beide 
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metingen ontbreekt bij één (dezelfde) respondent vraag drie. De somscore wijst uit dat de 
kennis verhoogd is na de voorlichting (n=33, t-test, p=0,001). In de nulmeting is de 
gemiddelde score 3,3 en bij de effectmeting 4,1. Op itemniveau is de kennis hoger op 
item 1 en 2 (tabel 4.12).  
 
Tabel 4.12 Aantal juist beantwoorde kennisvragen schoonmaken N=34 

Kennisvragen schoonmaken  Antwoord Baseline Effectmeting 

1. Gladde vloeren moet je altijd nat reinigen Nee 12 (35%) 23 (68%)
1 

2. Beddengoed en knuffels regelmatig wassen op 40ºC is een 
effectieve maatregel om huisstofmijten te verwijderen 

Nee 19 (56%) 26 (77%)
1 

3. Allergenen moeten verwijderd worden in ruimten waar een 
astmapatiënt komt 

Ja 26 (79%)
2 

26 (79%)
2 

4. Schoonmaken met water en allesreiniger is beter voor de 
astma van mijn kind dan schoonmaken met chloor 

Ja 25 (74%) 29 (85%) 

5. Ventilatiesystemen in je woning moet je schoonmaken Ja 32 (94%) 32 (94%) 
    
Alle vragen juist beantwoord - 9 (26%) 17 (50%) 
Somscore kennis schoonmaken (95% BI) (item 1,2,3,4,5) - 3,3 (2,8-3,8) 4,1 (3,7-4,5)

3 

1 
 McNemar test,  p≤0,05 

2
 N=33 

3 
 Student t-test,  p≤0,05 

 

Attitude schoonmaken 
De houding ten aanzien van schoonmaken is vrij negatief (tabel 4.13).  
 
Tabel 4.13 Attitude schoonmaken (gemeten op vijfpuntsschaal eens – oneens) 

Items attitude schoonmaken Baseline Effectmeting 

1. Goed schoonmaken kost mij weinig tijd 
Negatieve houding (oneens)  
Neutraal 
Positieve houding (eens) 

 
23 
5 
6 

 
68% 
14% 
18% 

 
27 
4 
3 

 
79% 
12% 
9% 

Gemiddelde score (sd) -1,00 (1,33) -1,32 (1,17) 
2. Schoonmaakmiddelen die niet prikkelend zijn voor een astmapatiënt zijn 
duur 
Negatieve houding (eens) 
Neutraal 
Positieve houding (oneens) 

 
14 
6 

14 

 
42% 
18% 
41% 

 
12 
7 

15 

 
36% 
21% 
44% 

Gemiddelde score (sd) 0,21 (1,65) 0,26 (1,60) 
3. Het schoonhouden van alle hoekjes in huis is lastig 
Negatieve houding (eens) 
Neutraal 
Positieve houding (oneens) 

 
23 
2 
9 

 
68% 
6% 

27% 

 
17 
4 

13 

 
50% 
12% 
38% 

Gemiddelde score (sd) -0,62 (1,63) 0,00 (1,60) 
4. Het schoonmaken van mijn huis is inspannend 
Negatieve houding (eens) 
Neutraal 
Positieve houding (oneens) 

 
26 
4 
4 

 
76% 
12% 
12% 

 
19 
4 

11 

 
55% 
12% 
33% 

Gemiddelde score (sd) -1,06 (1,10) -0,38 (1,52)
1,2 

5. Het schoonmaken van mijn huis is dankbaar werk 
Negatieve houding (oneens) 
Neutraal 
Positieve houding (eens) 

 
7 
7 

20 

 
21% 
21% 
59% 

 
11 
4 

19 

 
33% 
12% 
56% 

Gemiddelde score (sd) 0,71 (1,55) 0,47 (1,58) 
Somscore attitude schoonmaken (item 2,3,4) (sd) N=34 -1,47 (3,4) -0,12 (3,5)

 

1 
Gepaarde t-test,  p≤0,05 

2 
Wilcoxon t-tekentoets,  p≤0,01 

 
Het merendeel is van mening dat schoonmaken veel tijd kost, dat het lastig is om het huis 
schoon te houden en dat allergeenarm schoonmaken een inspannende bezigheid is. Op 
basis van item 2, 3 en 4 is een somscore berekend. De houding bij de effectmeting is 
minder negatief dan bij de nulmeting (t-test, p=0,04). De score op attitude is bij de 
nulmeting -1,47 en -0,12 bij de effectmeting. De positievere houding wordt met name 
veroorzaakt door een positievere houding ten aanzien van de inspanning voor het 
schoonmaken van het huis. 
 

Eigen effectiviteit schoonmaken 
Over het algemeen is de eigen effectiviteit ten aanzien van schoonmaken positief. Men 
verwacht door regelmatig schoon te maken de hoeveelheid allergenen in de woning te 
kunnen verminderen en een beter binnenmilieu te creëren (tabel 4.14). Alleen item 3 
wordt significant positiever beoordeeld bij de effectmeting in vergelijking tot de nulmeting; 
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meer mensen denken na de voorlichting dat hun kind minder astmatische klachten heeft  
als ze voldoende schoonmaken. Minder mensen verwachten volgens een vast patroon 
schoon te kunnen maken. 
 
Tabel 4.14 Positieve eigen effectiviteit schoonmaken (vijfpuntsschaal zeker wel –  waarschijnlijk niet) 

Baseline Effectmeting Items eigen effectiviteit schoonmaken 

% positieve 
verwachting

1 
Mediaan

2 

 
% positieve 
verwachting 

Mediaan 

1. Denkt u dat u door regelmatig schoon te 
maken de hoeveelheid allergenen in uw woning 
kan verminderen? 

30 (88%) 5 (3-5) 32 (94%) 4 (3-5) 

2. Denkt u dat u door regelmatig schoon te 
maken zelf een beter binnenmilieu kunt creëren 

31 (91%) 4 (3-5) 31 (91%) 4,5 (3-5) 

3. Denkt u dat uw kind minder astmatische 
klachten heeft als u voldoende schoonmaakt? 

24 (71%) 3 (2-5) 30 (88%) 4 (3-5)
3 

4. Denkt u dat het u lukt om volgens een vast 
patroon schoon te maken? 

29 (85%) 4 (3-5) 23 (68%) 3 (2-5)
3 

5. Denkt u dat het u lukt om geen prikkelende 
schoonmaakmiddelen te gebruiken? 

28 (82%) 5 (3-5) 29 (85%) 5 (3-5) 

6. Denkt u dat het u lukt om knuffeldieren elke 
maand op 60ºC te wassen?

4 
19 (90%) 5 (4-5) 16 (64%) 5 (2-5)

 

Totaal score eigen effectiviteit schoonmaken 
(item 1,3,4,6) 

 3,8 (3,4-4,5)  4,2 (3,0-4,6) 

1
 Zeker wel, hoogst waarschijnlijk wel, waarschijnlijk wel 

2
 Mediane waarde met 1

ste
 en 3

e
 kwartiel 

3 
Wilcoxon t-tekentoets, p≤0,05 

4
 Baseline N=21, effectmeting N=25; een aantal mensen heeft geen knuffeldieren 

 

4.2.3 Ventileren en luchten 
In de vragenlijst zijn de begrippen ‘ventileren’ en ‘luchten’ als volgt omschreven; 
ventileren is het langdurig op een kier zetten van een raampje of het openzetten van een 
ventilatierooster, luchten is het open zetten van ramen of deuren (verder dan circa acht 
cm) gedurende minimaal tien minuten. Ventileren is belangrijk want hierdoor verwijder je  
prikkels en tegelijk vermindert het vocht in de woning. 
 
Ventilatiegedrag in de winter 
Het ventileergedrag in de oude woning en in de allergeenarme woning is slechts in 
beperkte mate vergelijkbaar. Dit wordt met name veroorzaakt door het verschil in 
ventilatiemechanisme. De allergeenarme woningen zijn namelijk voorzien van 
mechanische ventilatie (natuurlijke toevoer, mechanische afvoer). De mechanische 
afzuiging in de allergeenarme woning zorgt automatisch voor continue afvoer van lucht. 
Mensen ervaren het mogelijk niet als dat er continue wordt geventileerd, omdat lang niet 
iedereen dit in de vragenlijst aangeeft (tabel 4.15). Natuurlijke ventilatie daarentegen 
regel je zelf en is een handeling die bewust wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld het 
openen/sluiten van roosters). 
 
Tabel 4.15 Frequentie en duur ventileren

1 

Frequentie ventileren Baseline Effectmeting Duur ventileren Baseline Effectmeting 

Woonkamer 
0-2 dagen 
3-4 dagen 
5-7 dagen* 
geen voorziening 

N=34 
7 (21%) 
4 (12%) 
21 (62%) 
2 (6%) 

N=34 
9 (27%) 
6 (17%) 
19 (56%) 
- 

Woonkamer 
0-4 uur 
4-16 uur 
16-24 uur* 
geen voorziening 

N=34 
15 (44%) 
10 (29%) 
7 (21%) 
2 (6%) 

N=34 
18 (53%) 
5 (15%) 
11 (32%) 
- 

Keuken  
0-2 dagen 
3-4 dagen 
5-7 dagen* 
geen voorziening 

N=33 
5 (15%) 
3 (9%) 
24 (73%) 
1 (3%) 

N=34 
1 (3%) 
6 (18%) 
27 (79%) 
- 

Keuken 
0-4 uur 
4-16 uur 
16-24 uur* 
geen voorziening 

N=34 
16 (47%) 
10 (29%) 
7 (21%) 
1(3%) 

N=33 
15 (46%) 
4 (12%) 
14 (42%) 
- 

Badkamer 
0-2 dagen 
3-4 dagen 
5-7 dagen* 
geen voorziening 

N=33 
2 (6%) 
1 (3%) 
14 (42%) 
16 (49%) 

N=33 
4 (12%) 
8 (24%) 
21 (64%) 
- 

Badkamer 
0-4 uur 
4-16 uur 
16-24 uur* 
geen voorziening 

N=34 
8 (24%) 
2 (6%) 
8 (23%) 
16 (47%) 

N=34 
21 (62%) 
6 (18%) 
7 (21%) 
- 

Slaapkamer kind  
0-2 dagen 
3-4 dagen 
5-7 dagen* 
geen voorziening 

N=34 
4 (12%) 
5 (15%) 
24 (71%) 
1 (3%) 

N=34 
3 (9%) 
6 (18%) 
25 (74%) 
- 

Slaapkamer kind 
0-4 uur 
4-16 uur 
16-24 uur* 
geen voorziening 

N=34 
13 (38%) 
10 (29%) 
7 (29%) 
1 (3%) 

N=33 
12 (37%) 
11 (33%) 
10 (30%) 
- 

1 
met dit symbool * wordt de richtlijn/ het advies van de GGD weergegeven 
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Ruim 60% van de gezinnen zegt dagelijks in de woonkamer van de oude woning te 
ventileren, in de allergeenarme woning is dit 56%. Vijftien gezinnen (45%) ventileren 
langer dan 8 uur per dag in de oude woning en dit verschilt nauwelijks met het huidig 
aangegeven ventileergedrag (41%). In de keuken ventileert men vaker; 73% ventileert 
dagelijks in de oude woning en 79% in de allergeenarme woning. In de oude woning had 
de helft van de respondenten geen mogelijkheid om te ventileren in de badkamer. In de 
nieuwe situatie geeft 64% aan dagelijks te ventileren in de badkamer. Zowel in de oude 
woonsituatie als in de nieuwe woonsituatie ventileert ruim een kwart (27%) niet dagelijks 
in de slaapkamer van het kind.  
 
Luchten in de winter 
Het aantal mensen dat dagelijks lucht, is afgenomen in allergeenarme woning ten 
opzichte van het gedrag in de oude woning (tabel 4.16). In de voorlichting is wel 
benadrukt dat dagelijks luchten aan te raden is. Het is onduidelijk waardoor de afname in 
luchten wordt veroorzaakt. Het kan zijn dat in eerste instantie nog niet duidelijk was wat 
met ‘luchten’ precies bedoeld werd. Ook kan het zijn dat mensen in de allergeenarme 
woning het minder noodzakelijk vinden om te luchten, omdat ventileren naar hun idee al 
voldoende verversing van de lucht geeft. 
 
Tabel 4.16 Frequentie en duur luchten

1
 

Frequentie luchten Baseline Effectmeting Duur luchten Baseline Effectmeting 

Woonkamer 
0 dagen 
1-2 dagen 
3-4 dagen 
5-7 dagen* 
geen voorziening 

N=34 
3 (9%) 
9 (27%) 
3 (9%) 
16 (49%) 
2 (6%) 

N=33 
10 (30%) 
6 (18%) 
11 (33%) 
6 (18%) 
- 

Woonkamer 
Nul minuten 
Tot 1 uur 
1-4 uur* 
meer dan 4 uur* 
geen voorziening 

N=33 
2 (6%) 
22 (68%) 
2 (6%) 
5 (15%) 
2 (6%) 

N=33 
7 (21%) 
20 (61%) 
3 (9%) 
3 (9%) 
- 

Keuken 
0 dagen 
1-2 dagen 
3-4 dagen 
5-7 dagen* 
geen voorziening 

N=31 
2 (6,5%) 
4 (13%) 
2 (6,5%) 
19 (61%) 
4 (13%) 

N=34 
3 (9%) 
11 (32%) 
7 (21%) 
13 (38%) 
- 

Keuken 
Nul minuten 
Tot 1 uur 
1-4 uur* 
meer dan 4 uur* 
geen voorziening 

N=32 
- 
16 (50%) 
7 (21%) 
6 (19%) 
4 (13%) 

N=34 
3 (9%) 
19 (56%) 
3 (9%) 
4 (12%) 
- 

Badkamer 
0 dagen 
1-2 dagen 
3-4 dagen 
5-7 dagen* 
geen voorziening 

N=30 
- 
- 
2 (6%) 
10 (33%) 
18 (60%) 

N=32 
1 (3%) 
10 (31%) 
8 (25%) 
13 (41%) 
- 

Badkamer  
Nul minuten 
Tot 1 uur 
1-4 uur* 
meer dan 4 uur* 
geen voorziening 

N=32 
- 
2 (6%) 
5 (15%) 
8 (25%) 
18 (56%) 

N=34 
1 (3%) 
21 (62%) 
7 (21%) 
5 (15%) 
- 

Slaapkamer kind  
0 dagen 
1-2 dagen 
3-4 dagen 
5-7 dagen* 
geen voorziening 

N=31 
1 (3%) 
4 (13%) 
2 (6,5%) 
22 (71%) 
2 (6,5%) 

N=33 
1 (3%) 
11 (33%) 
4 (12%) 
17 (52%) 
- 

Slaapkamer kind 
Nul minuten 
Tot 1 uur 
1-4 uur* 
meer dan 4 uur* 
geen voorziening 

N=33 
- 
17 (52%) 
7 (21%) 
7 (21%) 
2 (6%) 

N=34 
1 (3%) 
17 (50%) 
8 (23,5%) 
8 (23,5%) 
- 

1 
met dit symbool* wordt de richtlijn/ het advies van de GGD weergegeven. 

 
Bijna alle respondenten ventileren regelmatig/altijd extra bij het koken, douchen, 
stofzuigen en bezoek. In de voorlichting is het advies gegeven tijdens stofzuigen extra te 
ventileren en ruim driekwart geeft aan dit regelmatig/altijd te doen. Er is wel een 
verschuiving opgetreden van mensen die aangeven altijd extra te ventileren (T0=50%, 
T1=36%) naar regelmatig extra te ventileren bij het stofzuigen. Dit kan te maken hebben 
met dat er in de allergeenarme woning een centraal stofzuigsysteem zit en de zuiglucht 
direct naar buiten wordt afgevoerd. Mensen vinden het hierdoor mogelijk minder 
belangrijk extra te ventileren. Circa driekwart van de gezinnen ventileert vrijwel altijd of 
regelmatig extra als er bezoek is. Dit gedrag is niet veranderd ten opzichte van de 
nulmeting (T0=73%, T1=76%). 
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Tabel 4.17 Ventileren en luchten bij bijzondere situaties 

Wordt er extra geventileerd of gelucht tijdens of na . . . Baseline Effectmeting 

Douchen  
Vrijwel altijd/regelmatig 
Zelden of nooit 
Niet van toepassing 

N=33 
25 
3 
5 

 
76% 
9% 
15% 

N=34 
33 
1 
- 

 
97% 
3% 
- 

Koken 
Vrijwel altijd/regelmatig 
Zelden of nooit 
Niet van toepassing 

N=33 
31 
1 
1 

 
94% 
3% 
3% 

N=34 
33 
1 
- 

 
97% 
3% 
- 

Stofzuigen 
Vrijwel altijd/regelmatig 
Zelden of nooit 
Niet van toepassing 

N=32 
21 
10 
1 

 
66% 
31% 
3% 

N=33 
26 
7 
- 

 
79% 
21% 
- 

Bezoek 
Vrijwel altijd/regelmatig 
Zelden of nooit 
Niet van toepassing 

N=33 
24 
7 
2 

 
73% 
21% 
6% 

N=34 
26 
8 
- 

 
76% 
24% 
- 

 
Kennis ventileren 
Op itemniveau is er geen significant verschil in kennis over ventileren tussen voor- en 
nameting (tabel 4.18). Uit de nulmeting bleek dat lang niet iedereen wist dat je ook moet 
ventileren bij regen. Het percentage mensen dat deze vraag juist beantwoordt, is bij de 
effectmeting hoger, maar het verschil is niet significant.  
 
Tabel 4.18 Aantal juist beantwoorde vragen ventileren N=34 

Kennisvragen ventileren  Antwoord Baseline Effectmeting 

1. Je hoeft alleen te ventileren in de keuken of badkamer Nee 30 (88%) 33 (97%)
 

2. Als je een keer per dag lucht, dan hoef je de rest van de dag 
niet meer te ventileren 

Nee 26 (77%) 26 (77%)
 

3. Als het buiten koud is, moet je niet ventileren Nee 28 (82%) 32 (94%)
 

4. Als de ventilatieroosters altijd open staan, hoef je niet te luchten Nee 24 (71%) 27 (79%) 
5. Van ventileren wordt het huis droger Ja 19 (56%) 20 (63%)

2 

6. Als het buiten regent, moet je niet ventileren Nee 20 (59%) 27 (79%)
 

7. Een afzuigkap in keuken moet bij voorkeur al een kwartier voor 
het koken aangezet worden 

Ja 8 (23%) Niet 
gevraagd 

Somscore kennis ventileren (95% BI) (item 2,3,4,6)
2 

- 2,9 (2,4-3,3) 3,3 (3,0-3,7)
2 

2
 Student t test p=0,02 

2
 N=32 

 

Op basis van de items 2, 3, 4 en 6 kan een somscore worden berekend. Van 32 
respondenten zijn complete gegevens van de nul- en de effectmeting. Bij deze 32 
respondenten is een toename van kennis waar te nemen (t-toets, p=0,021). Na de 
voorlichting is de gemiddelde somscore hoger (2,9 versus 3,3). 
 

Attitude 
De meeste mensen hebben een positieve houding ten aanzien van ventileren. Ondanks 
de positieve houding is 62% nog steeds van mening dat het door ventileren koud wordt in 
huis en 29% van de mensen is het na de voorlichting nog eens met de stelling dat door 
ventileren vieze lucht van buiten naar binnen komt (tabel 4.19). Op basis van de items 2, 
3 en 6 kan een somscore worden berekend. Er is geen significant verschil in somscore 
voor en na de verhuizing. Met andere woorden: na de voorlichting staan mensen niet 
positiever of negatiever ten opzichte van ventileren. Ook op itemniveau zijn er geen 
significante verschillen tussen de voor- en nameting. 
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Tabel 4.19 Attitude ventileren (gemeten op vijfpuntsschaal eens – oneens) 

Items attitude ventileren Baseline Effectmeting 

1. Door goed te ventileren heeft mijn kind minder astma klachten 
Negatieve houding (oneens) 
Neutraal 
Positieve houding (eens) 

 
7 
7 

20 

 
21% 
21% 
59% 

 
5 
6 

23 

 
15% 
18% 
67% 

Gemiddelde somscore (sd) 0,62 1,44 0,91 1,24 
2. Ventileren in de winter is verspilling van energie 
Negatieve houding (eens) 
Neutraal 
Positieve houding (oneens) 

 
10 
6 

18 

 
30% 
18% 
53% 

 
7 
5 

22 

 
20% 
15% 
65% 

Gemiddelde somscore (sd) 0,56 1,50 0,91 1,29 
3. Van veel luchten wordt mijn kind ziek 
Negatieve houding (eens) 
Neutraal 
Positieve houding (oneens) 

 
7 
6 

21 

 
21% 
18% 
62% 

 
3 
8 

23 

 
9% 

24% 
67% 

Gemiddelde somscore (sd) 0,94 1,32 1,24 1,18 
4. Als ik ventileer, wordt het koud in mijn huis 
Negatieve houding (eens) 
Neutraal 
Positieve houding (oneens) 

 
26 
2 
6 

 
76% 
6% 

18% 

 
21 
2 

11 

 
62% 
6% 

32% 
Gemiddelde somscore (sd) -0,88 1,47 -0,24 1,54 
5. Als ik ventileer, wordt mijn huis minder vochtig 
Negatieve houding (oneens) 
Neutraal 
Positieve houding (eens) 

 
5 
6 

23 

 
15% 
18% 
68% 

 
5 
4 

25 

 
15% 
12% 
73% 

Gemiddelde somscore (sd) 0,62 1,44 1,12 1,41 
6. Als ik ventileer, komt er vieze lucht van buiten naar binnen 
Negatieve houding (eens) 
Neutraal 
Positieve houding (oneens) 

 
13 
5 

16 

 
38% 
15% 
47% 

 
10 
7 

17 

 
29% 
21% 
50% 

Gemiddelde somscore (sd) 0,26 1,68 0,59 1,35 
 
Somscore attitude ventileren (item 2,3,6) (sd) N=34 

 
1,8 

 
(3,4) 

 
2,7 

 
(2,7) 

 
Eigen effectiviteit 
Over het algemeen is de eigen effectiviteitverwachting ten aanzien van ventileren positief 
(tabel 4.20). Men denkt dat het lukt te ventileren als het buiten koud is of regent. Ook 
gaat het merendeel er vanuit dat het haalbaar is iedere dag tijdens het koken de 
afzuigkap aan te zetten en elke keer na het douchen de douche te ventileren.  
 
Tabel 4.20 Positieve eigen effectiviteit ten aanzien van ventileren (N=34) 

Baseline Effectmeting Items eigen effectiviteit ventileren 
% positieve 

verwachting
1 

Mediaan
2 

% positieve 
verwachting 

Mediaan
2
 

1. Denkt u dat u door middel van ventileren 
zelf een beter binnenmilieu kunt creëren 

29 (85%) 4 (3-5) 27 (79%) 4 (3-5) 

2. Denk u dat uw kind minder astmatische 
klachten heeft als u meer ventileert? 

21 (62%) 3 (2-4,3) 21 (62%) 3 (2-5) 

3. Denkt u dat het u lukt alle ruimten van het 
huis het gehele jaar 24 uur per dag te 
ventileren? 

13 (38%) 2 (1-3) 19 (56%)
3
 3 (1-5)

 

4. Denkt u dat het u lukt te ventileren als er 
iemand in uw gezin ziek is? 

20 (59%) 3 (2-5) 26 (77%)
3
 5 (1-5)

 
 

5. Denkt u dat het u lukt te ventileren als het 
buiten koud is? 

23 (70%)
4 

5 (2-5) 34 (100%)
3
 5 (2,8-5) 

6. Denkt u dat het u lukt te ventileren als het 
buiten regent? 

26 (79%)
4 

4 (3-5) 28 (82%) 5 (3-5) 

7. Denkt u dat het u lukt om na elke 
douchebeurt ervoor te zorgen dat de 
badkamer geventileerd wordt? 

30 (88%) 5 (5-5) 33 (97%) 5 (5-5) 

8. Denkt u dat het u lukt om iedere dag tijdens 
het koken de wasemkap aan te zetten?

1 
24 (92%)

5 
5 (4-5) 32 (94%) 5 (5-5) 

 
Totaal score effectiviteit ventileren 
(item 1,2,4,5,6,7,8) 

  
3,4 (2,9-4,2) 

  
4,0 (3,3-4,4) 

1
 Zeker wel, hoogst waarschijnlijk wel, waarschijnlijk wel 

2
 Mediane waarde met 1

ste
 en 3

e
 kwartiel 

3 
Wilcoxon tekentoets, p≤0,05 

4  
N=33 

5 
N =26; een aantal mensen hebben geen afzuigkap 
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Van de respondenten verwacht 62% dat het kind minder astmaklachten heeft als er meer 
geventileerd wordt en 56% verwacht alle ruimten van de woning 24 uur per dag te 
kunnen ventileren. Na de voorlichting verwachten de respondenten beter in staat te zijn: 
alle ruimten van de woning continue te ventileren, te ventileren als iemand ziek is en te 
ventileren als het buiten koud is. 
 
4.2.4 Tuininrichting 
Een onderdeel van de interventie is de voorlichting over het inrichten van een tuin die 
geschikt is voor mensen met een allergie of luchtwegklachten. In de doelgroep hadden 
maar weinig mensen ervaring met tuininrichting door het ontbreken van een tuin in de 
oude woonsituatie. 
 
Kennis 
De kennis over allergeenarme tuininrichting is laag. Ruim tweederde van de 
respondenten geeft in de nulmeting aan dat in een allergeenarme tuin geen bloeiende 
planten kunnen staan, terwijl dit in de praktijk prima kan (tabel 4.21). Na de voorlichting 
beantwoordt ruim tweederde deze stelling juist. Het antwoord op de stelling van 
kennisvraag 1 was ‘nee’. In eerste instantie adviseerden we de mensen om geen gazon 
aan te leggen. In de voorlichting is dit onderwerp in een ander daglicht aan de orde 
gekomen. Gezien de relatief lage kosten van het aanleggen van een gazon, gaven 
diverse bewoners aan toch voor een gazon te kiezen. Ons advies was dat een gazon niet 
de voorkeur heeft, maar dat door gras regelmatig te maaien de problemen voor mensen 
die allergisch zijn, beperkt worden. Uit de resultaten blijkt dat na de voorlichting meer 
mensen (68%) aangaven dat als je gras maar vaak genoeg maait, dit geen probleem 
oplevert voor mensen met een allergie. Na de voorlichting zouden we zowel het antwoord 
‘juist’ als ‘onjuist’ als juiste antwoord moeten beschouwen. Door een verschillende 
interpretatie van de stelling kunnen we geen conclusie verbinden aan de uitkomsten op 
dit item. 
 
Tabel 4.21 Aantal juist beantwoorde vragen tuininrichting N=34 

Kennisvragen allergeenarme tuin Antwoord Baseline Effectmeting 

1. Als je gras maar vaak genoeg maait, levert het geen problemen 
op voor mensen die er allergisch voor zijn 

Nee 18 (53%) 11 (32%) 

2. In een allergeenarme tuin kunnen bloeiende planten staan Ja 11 (32%) 23 (68%)
1 

1
 McNemar test, p≤0,05 

 
Attitude 
De houding ten aanzien van het allergeenarm inrichten van de tuin is over het algemeen 
neutraal tot vrij negatief.  
 
Tabel 4.22 Attitude tuininrichting (gemeten op een vijfpuntschaal eens – oneens) 

Items attitude tuin Baseline Effectmeting 

1. Ik vind dat een allergeenarme tuin er niet gezellig uit kan zien 
Negatief 
Neutraal 
Positief 

 
2 

12 
20 

 
6% 

35% 
59% 

 
- 
7 

27 

 
- 

21% 
79% 

Gemiddelde somscore (sd) 1,0 (1,2) 1,5 (0,8)
1,2

 
2. Het allergeenarm inrichten van een tuin is ingewikkeld 
Negatief 
Neutraal 
Positief 

 
13 
9 

12 

 
38% 
26% 
35% 

 
13 
2 

19 

 
38% 
6% 

56% 
Gemiddelde somscore (sd) 0 1,5 0,4 1,6 
3. Een allergeenarme tuin vergt weinig onderhoud 
Negatief 
Neutraal 
Positief 

 
12 
12 
10 

 
35% 
35% 
30% 

 
17 
5 

12 

 
50% 
15% 
36% 

Gemiddelde somscore (sd) -0,2 1,5 -0,4 1,6 
4. Het inrichten van een allergeenarme tuin is duurder dan het inrichten van 
een ‘gewone’ tuin 
Negatief 
Neutraal 
Positief 

 
 

15 
11 
7 

 
 

45% 
33% 
21% 

 
 

16 
6 

12 

 
 

47% 
18% 
35% 

Gemiddelde somscore (sd) -0,3 1,3 -0,1 1,6 
Somscore totaal (95% BI) (item 1,2,4) N=33 0,7 (-0,5-1,9) 1,7 (0,7-2,8) 
1
 Gepaarde t-test, p≤0,05 

2
 Wilcoxon rangtekentoets, p≤0,05 
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Bij de nulmeting wordt het allergeenarm inrichten van de tuin ingewikkeld en duur 
gevonden en men schat in dat de allergeenarme tuin nog wel het één en ander aan 
onderhoud vergt (tabel 4.22). Ondanks dat drie van de vier items positiever beoordeeld 
worden na de voorlichting is het verschil alleen significant voor item 1. Op basis van de 
items 2 en 4 kan een somscore worden berekend. De gemiddelde somscore is bij de 
nulmeting 0,7 en bij de effectmeting 1,7. Dit verschil is niet significant. 
 

4.3 Interpretatie bevindingen en conclusie woongedrag 
 
Methodiek 
Om inzicht te krijgen in het allergeenarm woongedrag en determinanten die hieraan ten 
grondslag liggen is een vragenlijst ontwikkeld. Bij aanvang van het project was er geen 
gevalideerd meetinstrument om het woongedrag te evalueren. Voor dit project is daarom 
een nieuwe vragenlijst ontwikkeld. De vragenlijst geeft inzicht geeft in het feitelijk 
allergeenarm woongedrag en determinanten daarvan. De validiteit van de vragenlijst is 
beperkt doordat de pre-test niet uitgevoerd is bij de doelgroep en dat het vaststellen van 
de betrouwbaarheid van schalen vastgesteld is op basis van de twee metingen in dit 

onderzoek. Overigens was de betrouwbaarheid van de meeste schalen laag (α≤0,70) en 
zou het mogelijk beter zijn om voor de betrouwbaarheid van de vragenlijst een 
factoranalyse uit te voeren (Drenth en Sijtsma, 1990). 
 
Op basis van de resultaten van de vragenlijst kunnen geen uitspraken worden gedaan 
over het effect van de gedragsinterventie op zich. In de eerste plaats omdat de 
gedragsinterventie deel uit maakt van een breder interventiepakket. Ten tweede 
ontbreekt bij de onderzoeksopzet een controle groep, waardoor het effect niet zonder 
meer kan worden toegeschreven aan de interventie. Andere (niet gemeten) factoren 
kunnen van invloed zijn geweest op de uitkomsten. Wel kan worden vastgesteld of het 
gedrag en de determinanten van het gedrag verschillen tussen de oude woonsituatie en 
de nieuwe woonsituatie. Voor de conclusie wordt als belangrijkste uitkomstmaat 
uitgegaan van het feitelijke gedrag. Resultaten van de determinanten zijn hierbij 
ondersteunend. 
 
Vooraf was het plan opgesteld om bij elk onderdeel van de gedragsinterventie naast een 
effectevaluatie ook een procesevaluatie uit te voeren. Tot nu toe is dit alleen beperkt tot 
het uitvoeren van een procesevaluatie van de voorlichting over woninginrichting. Voor het 
onderdeel woninginrichting is er daarom meer bekend over de wijze waarop de 
gedragsinterventie een rol heeft gespeeld bij de uiteindelijke inrichting van de 
allergeenarme woning. 
 
Woninginrichting 
Een vergelijking tussen de inrichting in de oude en de allergeenarme woningen laat een 
verbetering zien in de mate van allergeenarme woninginrichting voor vloerbedekking, 
raambekleding en de inrichting van de slaapkamer van het kind met astma. 
Hoofdmotieven voor keuzes bij de woninginrichting die bij alle inrichtingselementen naar 
voren zijn gekomen, zijn schoonmaakgemak, allergeenarme aspecten, smaak en advies 
van de GGD. Meubilair is grotendeels meegenomen uit de vorige woning. Kosten spelen 
een belangrijke rol bij het maken van keuzes voor de woninginrichting. Dit geldt 
voornamelijk voor vloerbedekking, wandafwerking en raambekleding. Adviezen worden 
toegepast voor zover de financiële situatie dit toelaat. Bij beperkte financiële middelen 
wordt meestal een goede keuze gemaakt voor producten die passen binnen een 
allergeenarme inrichting, maar men kiest voor goedkopere, vaak minder duurzame 
producten, bijvoorbeeld vinyl/zeil in plaats van plavuizen of marmoleum. Daarnaast 
spelen woningkenmerken een rol bij het inrichten van de woning. Bij oplevering van de 
allergeenarme woningen waren de wanden niet glad afgewerkt, maar vertoonden deze 
veel kleine gaatjes. Dit was van invloed op de keuze voor het soort wandafwerking. Voor 
de schuine dakramen in de slaapkamers zijn Velux rolgordijnen de enige allergeenarme 
optie. Deze blijken relatief duur te zijn voor bewoners en volgens een aantal bewoners 
niet altijd goed te functioneren. 
 



Effectevaluatie allergeenarme woningen 56 

In het algemeen wordt de woning gefaseerd ingericht. Zo wordt meestal eerst de keuze 
gemaakt voor een allergeenarme vloerbedekking en wandafwerking en worden losse 
inrichtingselementen voor een meer allergeenarme woninginrichting later aangeschaft, 
bijvoorbeeld zodra de financiële situatie dit toelaat of wanneer blijkt dat het kind er 
astmaklachten van ondervindt. Een deel van de bewoners laat zich adviseren over 
woninginrichting door hun sociale omgeving (buren, familie, vrienden) en door winkeliers. 
Deze adviezen zijn meestal niet van doorslaggevende invloed.  
 
Andere factoren dan de gedragsinterventie zelf kunnen daarnaast verantwoordelijk zijn 
voor het waargenomen verschil in inrichting. Zo is het mogelijk dat de verhuizing op zich 
een effect heeft op de woninginrichting, omdat dit bij uitstek een moment is waarop 
keuzes voor de woninginrichting worden gemaakt. Daarnaast kunnen factoren als 
woningkenmerken, trends in woninginrichting en de saneringsmogelijkheden in de oude 
woning van invloed zijn. Ook is het goed mogelijk dat bewoners in de toekomst nog 
verbeteringen in de woninginrichting zullen aanbrengen. 
 
De kennis over allergeenarm inrichten is hoger na de voorlichting. Bij drie van de zes 
kennisitems is er sprake van een significante verbetering. Deze resultaten komen 
overeen met de bevindingen uit de procesevaluatie allergeenarme woninginrichting (van 
der Cruijsen, 2003). De houding ten opzichte van allergeenarme woninginrichting was bij 
aanvang van het project positief en is nauwelijks veranderd na de voorlichting.  
 
Schoonmaken 
Het schoonmaakgedrag lijkt deels gunstiger te zijn geworden. Meer mensen hebben 
knuffels, maar knuffels worden vaker op 60°C gewassen. Bijna iedereen wast het 
beddengoed op 60°C. Vloeren worden nu minder vaak nat gereinigd dan in de oude 
woning. Het lijkt er erg op dat de vragen over schoonmaakgedrag in de nulmeting sociaal 
wenselijk zijn ingevuld. Mogelijk werd verondersteld dat knuffels niet wenselijk zijn en dat 
veel schoonmaken wel wenselijk is. Het sociaal wenselijk invullen zou te maken kunnen 
hebben met het moment van de afname van de vragenlijst. De respondenten hadden 
namelijk nog geen definitieve toezegging voor een allergeenarme woning. 
 
De kennis met betrekking tot schoonmaken was al hoog en is na de voorlichting nog 
verder toegenomen. De items ‘Gladde vloeren moet je altijd nat reinigen’ en ‘Beddengoed 
en knuffels regelmatig wassen op 40°C is een effectieve maatregel om huisstofmijt te 
verwijderen’ worden vaker juist beantwoord. De houding ten aanzien van schoonmaken 
is nog steeds negatief, maar positiever dan in de nulmeting. Er wordt nu positiever 
aangekeken tegen de inspanning die geleverd moet worden voor het schoonmaken van 
de woning. Uit de betrouwbaarheidsanalyses blijkt dat drie items een goede maat vormen 
voor houding ten aanzien van schoonmaken. De verwachte effectiviteit was al positief bij 
aanvang van het project en blijft dat na de voorlichting. De invloed die men kan hebben 
op de reductie van astmatische klachten door voldoende schoon te maken wordt groter 
verondersteld na de voorlichting.  
 
Ventileren 
Op basis van de antwoorden met betrekking tot het feitelijke ventileergedrag lijkt 
verbetering van dit gedrag nog steeds mogelijk. Dit wordt mogelijk veroorzaakt doordat 
de oude en allergeenarme woningen qua voorzieningen vaak van elkaar verschillen en 
mensen hierdoor hun feitelijk gedrag anders beleven. In principe zou iedereen moeten 
aangeven dat er in de allergeenarme woning continue geventileerd wordt, de 
mechanische afzuiging kun je namelijk niet uitzetten. In hoofdstuk 3 wordt de CO2-
concentratie als maat voor ventilatie gebruikt. Op basis van deze gegevens blijkt dat de 
gemiddelde CO2-concentratie in de allergeenarme woning lager is dan in de oude woning 
en ventilatie dus verbeterd is. Ook is er een verbetering zichtbaar in CO2-concentratie in 
de allergeenarme woningen tussen voorjaar 2003 en 2004. Dit kan mogelijk te maken 
hebben met de organisatie van een voorlichtingsbijeenkomst in het najaar van 2003. 
Tijdens deze bijeenkomst kregen bewoners nogmaals uitleg over ventileren en 
verwarmen en het gebruik van de voorzieningen in de woning. 
  



Effectevaluatie allergeenarme woningen 57 

De kennis over ventileren is op basis van de somscore significant toegenomen na de 
voorlichting. Op itemniveau is er geen significant verschil tussen voor- en nameting. De 
houding ten aanzien van ventileren is positief en niet veranderd na de voorlichting. Bij 
drie van de 7 items is de verwachte effectiviteit significant hoger na de verhuizing. Meer 
mensen denken dat het beter lukt om 1) alle ruimten van de woning 24 uur per dag te 
ventileren, 2) te ventileren als het buiten koud is en 3) te ventileren als er iemand ziek is 
in het gezin. 
 
Op basis van de klimaatmetingen (zie hoofdstuk 3) zien we een verbetering van de 
luchtkwaliteit. Op basis van de vragen over feitelijk ventileergedrag in de vragenlijst 
kunnen we niet concluderen dat het ventileergedrag ook daadwerkelijk is verbeterd. Dit 
lijkt tegenstrijdig, maar heeft waarschijnlijk te maken met de ventilatievoorzieningen in de 
allergeenarme woning. Daarnaast is er wel een positief effect op de determinanten van 
ventileren gevonden. Op basis hiervan zou je ook een positief effect op ventileergedrag 
verwachten. 
 
Tuininrichting 
De kennis van allergeenarme tuininrichting is geëvalueerd op basis van twee items. Op 
basis van twee vragen is het echter moeilijk een betrouwbare uitspraak te doen over 
kennis van allergeenarme tuininrichting. De houding ten aanzien van allergeenarme 
tuininrichting is positiever, maar er is geen significant verschil voor en na de voorlichting. 
Wel zijn meer mensen nu van mening dat een allergeenarme tuin er gezellig uit kan zien. 
Het feitelijke gedrag ten aanzien van tuininrichting is niet geëvalueerd. 
 
Ander onderzoek 
Er zijn diverse interventies uitgevoerd bij gezinnen met allergisch astma om blootstelling 
allergenen en prikkels in de woning te verminderen. In veel gevallen gaat het om 
interventies van een enkele maatregel. De laatste jaren is een toename te zien van 
interventies gericht op verschillende aspecten van de leefomgeving en het gedrag. 
Ondanks alle studies is er nog geen bewezen effectief maatregelenpakket voor 
allergeenvermijding bij mensen met allergisch astma (Gore en Custovic, 2002; Custovic 
en Woodcock, 2000). In geen enkel ander onderzoek is het effect van verhuizen naar een 
nieuwbouwwoning onderzocht. Dit aspect beperkt het vergelijken van uitkomsten van dit 
onderzoek met ander onderzoek. 
 
In Nederland bieden GGD-en diverse interventies aan gericht op het verbeteren van het 
binnenmilieu in woningen, scholen en op kinderdagverblijven (Jochems, 2005). Bij 
slechts een beperkt aantal programma’s werd een effect en/of procesevaluatie 
uitgevoerd. Enkele hieruit voortkomende aandachtspunten zijn bijvoorbeeld dat 
gedragsverandering niet altijd haalbaar is zonder verbeteringen van voorzieningen in de 
woning, dat het vaak onduidelijk is welke informatie van invloed is op het gedrag en dat 
er hoge kosten verbonden zijn aan het op maat aanbieden van de interventie. 
 
In een eerder uitgevoerd experiment werd het effect van een 
mijtallergeenvermijdingsprogramma op het woongedrag onderzocht (van Lynden-van 
Nes, 1999). Dit onderzoek was gericht op huishoudens (N=14) met kinderen in de leeftijd 
van 4 tot 7 jaar. De kinderen hadden matig tot ernstig astma met een allergie voor 
huisstofmijt. In de huishoudens was een relatief hoge concentratie huisstofmijt 
aangetroffen. Slechts één van de huishoudens voerde het programma uit zoals 
geadviseerd werd. Adviezen met betrekking tot vochtbeperkende maatregelen en het 
wegnemen van beschutting voor de huisstofmijt werden het meest opgevolgd. Met name 
speciale schoonmaakadviezen (gebruik maken van een chemisch schoonmaakmiddel) 
bleken moeilijk uitvoerbaar. In het onderzoek verbeterde het ventileergedrag en nam 
kennis over ventileren toe. De attitude en effectiviteit ten aanzien van ventileren 
veranderden niet. Op basis van dit onderzoek werd geconcludeerd dat een 
allergeenvermijdingsprogramma alleen effect kan hebben als ook andere prikkels (roken 
en het houden van huisdieren) worden vermeden. Daarnaast werd geadviseerd de 
voorlichting gefaseerd aan te bieden. 
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Aan bovengenoemde voorwaarden werd in het project allergeenarme woningen voldaan. 
Deelnemers aan dit project rookten naar eigen zeggen niet. Gedurende het project bleek 
dat het niet alle bewoners was gelukt definitief met roken te stoppen. Tijdens de geplande 
voorlichtingsbijeenkomsten is extra aandacht besteed aan dit onderwerp. Daarnaast 
hebben alle bewoners een informatiepakket ontvangen over het stoppen met roken. In 
het huurcontract is tevens opgenomen dat het houden van huisdieren (met veren en 
haren) in de woning verboden is. De kans op gedragsverandering (gewoontegedrag) is 
bij een verhuizing mogelijk beter te realiseren dan in de bestaande woonsituatie.  
In het artikel van Schönberger et al (2005) wordt geconcludeerd dat interventiestudies 
gericht op het verminderen van de totale allergeenblootstelling bij kinderen met astma 
meer belovende resultaten opleveren dan een interventie gericht op het verminderen van 
één allergeen. Een voorbeeld hiervan is een interventie onderzoek onder kinderen met 
astma, afkomstig uit een aantal grote steden in Amerika (Morgan et al, 2004). De 
interventie had tot doel de verzorger van het kind te voorzien van kennis, vaardigheden, 
motivatie en voorzieningen om een allergeenarme omgeving te creëren (deze methode is 
gebaseerd op de sociaal cognitieve theorie). De interventie was gericht op het verlagen 
van blootstelling aan huisstofmijt, passief roken, kakkerlakken, huisdieren, knaagdieren 
en schimmels. De interventie duurde twaalf maanden en omvatte vijf verplichte 
huisbezoeken en twee optionele huisbezoeken. Huisbezoeken werden opgevolgd door 
telefonisch contact waarin mogelijke barrières voor het uitvoeren van het saneringsplan 
werden besproken. Kindermatrassen werden voorzien van een allergeendichte hoes, 
huishoudens kregen een stofzuiger met een HEPA-filter en er werd een HEPA luchtfilter 
in de slaapkamer van het kind geplaatst. In vergelijking met de controle groep, 
rapporteerde de interventiegroep minder symptomen en was de blootstelling aan 
allergenen lager. De verandering van het feitelijke gedrag of determinanten van gedrag is 
niet beschreven. 
 
Conclusie 
Na de verhuizing is het binnenmilieu gunstiger geworden voor mensen met allergisch 
astma. De verbetering is gerealiseerd door de bouwkundige interventie gecombineerd 
met de gedragsinterventie. Het exclusieve effect van de gedragsinterventie is in dit 
onderzoek niet te bepalen. In vergelijking met de oude woonsituatie zien we wel een 
verbetering op feitelijk woongedrag bij woninginrichting en schoonmaken in de 
allergeenarme woning in vergelijking met de oude woonsituatie. De ondersteuning bij het 
maken van keuzes voor een allergeenarme woninginrichting werd daarnaast als zeer 
positief beoordeeld door de bewoners zelf. In de praktijk is ook gebleken dat 
ondersteuning bij het gebruik van voorzieningen in de woning noodzakelijk was voor het 
op de juiste manier gebruiken van deze voorzieningen.  
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5 Allergeenblootstelling in allergeenarme woningen 
 
Dit hoofdstuk gaat in op blootstelling aan huisstofmijt in de oude woonsituatie en in de 
allergeenarme woning. Paragraaf 5.1 beschrijft de dataverzameling van de stofmonsters 
en de analyse van de data. De resultaten van de allergeenblootstelling van matrassen en 
vloeren zijn weergegeven in paragraaf 5.2. Het hoofdstuk sluit af met een interpretatie 
van de bevindingen en de conclusie (paragraaf 5.3). 
 

5.1 Onderzoeksmethode allergeenblootstelling 
 
Een lage blootstelling aan allergenen is gunstig voor mensen met een allergie voor 
huisstofmijt. Verwacht wordt dat de specifieke bouwmaatregelen in combinatie met de 
gedragsondersteuning leiden tot een lagere blootstelling van huisstofmijt in de 
allergeenarme woningen in vergelijking met de oude woonsituatie. Dit hoofdstuk geeft 
een antwoord op de vraag of en in welke mate de blootstelling aan allergenen in de 
allergeenarme woning is verlaagd ten opzichte van de blootstelling in de oude woning. 
 
5.1.1 Verzamelen stofmonsters en allergeenbepaling  
In de oude woning van de deelnemers is één keer en in de allergeenarme woning is twee 
keer een stofmonster genomen van het matras van het kind en van de vloer van de 
woonkamer (tabel 5.1). De stofmonsters zijn steeds in dezelfde periode van het jaar 
verzameld. In de allergeenarme woning is twee keer gemeten, omdat het enkele 
maanden duurt voordat een nieuwbouwwoning gekoloniseerd is. De eerste effectmeting 
beschouwen we daarom als een tussentijdse meting en de tweede effectmeting wordt als 
eindmaat gebruikt. 
 
Het stof is verzameld op een voorgewogen papieren filter (Schleicher & Schuell, Dassel, 
Duitsland, 598

1
 Black ribbon 70mm) met behulp van een stofzuiger (Miele, 1400W). Het 

filter is bewaard in monsterbuizen (Greiner, polypropylene 50 ml; no. 210296). Als richtlijn 
voor het oppervlak van de monstername is 1m

2
 bij textiele vloerbedekking en 4m

2 
bij 

gladde vloeren aangehouden. Het matras is in zijn geheel gedurende 2 minuten 
bemonsterd zoals het beslapen wordt, dat wil zeggen dat als er geen hoeslaken en /of 
allergeenwerende hoes aanwezig was, het matras kaal bemonsterd is. 
 
In het stof van de vloer en het matras is de concentratie huisstofmijtallergeen 
Dermatophagoides pteronyssinus (derp1) en Dermatophagoides farinea (derf1) bepaald. 
In de vloermonsters is daarnaast ook de hoeveelheid kattenallergeen Felidae domesticus 
(feld1) bepaald. Allergeenconcentraties zijn bepaald door middel van ELISA (ALK 
Laboratories, Horsholm, Denemarken). De bepalingen zijn uitgevoerd door het IRAS in 
Utrecht. Voor elk monster zijn per allergeen drie verdunningen meegenomen in de 
bepaling. 
 
Tabel 5.1 Overzicht meetperiode, allergeenbepaling stofmonsters en uitvoering veldwerk 

Meetmomenten Meetperiode 

Meting 1 

 

Nulmeting in oude woning  Februari – augustus 2002 

Meting 2 Allergeenarme woning 3-6 maanden na 
verhuizing 

Januari – maart 2003 

Meting 3 Allergeenarme woning 1,5 jaar na verhuizing December – maart 2004 
Plaats stofmonstername Allergenen 

Matras kind Dermatophagoides pteronyssinus (derp1) 
Dermatophagoides farinea (derf1) 

Vloer woonkamer Dermatophagoides pteronyssinus (derp1) 
Dermatophagoides farinea (derf1) 

Felidae domesticus (feld1) 
Veldwerk Veldwerker 1 Veldwerker 2 Veldwerker 3 Veldwerker 4 

Meting 1 70 - - - 
Meting 2 22 48 - - 
Meting 3 17 - 43 10 

 
Op elke dag van monstername is een veldblanco meegenomen. Dit is een monsterbuis 
die dezelfde behandeling krijgt als de andere monsterbuizen, met uitzondering van het 
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belasten van het filter. Het massaverschil voor de veldblanco’s is gebruikt om de 
nauwkeurigheid en de reproduceerbaarheid van de weegprocedure in kaart te brengen. 
Er zijn geen systematische verschillen gevonden tussen voor- en naweging van de filters 
van de veldblanco’s. Het was daarom niet noodzakelijk de massa van de monsters te 
corrigeren. De data is door verschillende veldwerkers verzameld. Alle veldwerkers 
hebben een instructie gekregen en geoefend met de monstername. Per meting is het 
merendeel van de monsters wel door dezelfde persoon verzameld (tabel 5.1). 
 
5.1.2 Data analyse stofmonsters 
Bij alle drie de metingen zijn 36 matrasmonsters en 34 vloermonsters verzameld. De 
allergeenconcentratie lag in een aantal stofmonsters onder de detectiegrens (tabel 5.2 en 
tabel 5.3). Deze monsters kregen bij de analyse de waarde toegekend van tweederde 
van de detectielimiet (standaard) van de plaat waarop geanalyseerd is. 
De verdeling van de allergeenconcentraties in de totale populatie is bepaald voor de drie 
verschillende allergenen per meetmoment. De verdelingen waren scheef naar rechts en 
na ln-transformatie niet normaal verdeeld (zie bijlage IV). Daarom zijn verdelingsvrije 
technieken toegepast in de analyse. Met de rangtekentoets van Wilcoxon is getoetst of 
de blootstelling aan allergenen verschilt tussen de oude en allergeenarme woning.  
 
In de analyses is afzonderlijk gekeken naar de concentraties huisstofmijt derp1 en derf1 
en tevens naar de som van de concentraties derp1 en derf1. Voor het toetsen van 
verschillen is gebruik gemaakt van de hoeveelheid allergeen per m

2 
en per mg stof. Een 

p-waarde kleiner dan 0,05 werd beschouwd als statistisch significant. Om de verdeling 
van de concentraties weer te geven, is naast het gemiddelde ook de mediaan en de 
interkwartielafstand weergegeven. De analyses worden tevens uitgevoerd op een 
subgroep van de matrasmonsters; de matrassen die bij elke meting op dezelfde wijze zijn 
bemonsterd. 
 
De drempelwaarde voor de concentratie huisstofmijt waarbij een verhoogd risico voor 
sensitisatie optreedt, is 2.000 ng derp1 per gram stof. De aangenomen drempelwaarde 
voor een verhoogd risico op een astma aanval is 10.000 ng per gram stof (Platts-Mills, 
1992). Uit onderzoek in Duitsland bleek dat blootstelling (via matras) aan derp1 + derf1 
en derf1 groter dan 10.000 ng/g stof het risico op piepen en kortademigheid verhoogd 
(Gehring, 2001). Een effect voor derp1 werd in deze studie niet gevonden. Blootstelling 
aan kattenallergenen groter dan 8.000 ng/g stof was positief geassocieerd met nachtelijk 
hoesten, zowel bij mensen met als zonder allergie. In dit onderzoek worden de 
allergeenconcentraties ingedeeld in vier categorieën. Concentraties kleiner dan 500 ng/g 
stof zijn gedefinieerd als zeer laag, 500-1000 ng/g stof als laag, 1000-2000 ng/g stof als 
gemiddeld en groter dan 2000 ng/g stof als hoog. Omdat de onderzoekspopulatie 
kinderen met matig tot ernstig allergisch astma betreft en er vanuit wordt gegaan dat zo 
min mogelijk blootstelling aan allergenen een gunstig effect heeft, is gekozen voor een 
indeling onder de sensitisatie waarde. 
 
5.1.3 Kenmerken stofmonsters matras 
Bij de monstername is de leeftijd van het matras nagevraagd. Bij meting 2 en 3 is 
aanvullend gevraagd of het matras hetzelfde matras was als bij de voorgaande meting. 
Vijftien keer is op alle drie de meetmomenten hetzelfde matras bemonsterd en ook 
steeds op dezelfde wijze (al dan niet voorzien van allergeenwerende hoes en hoeslaken). 
Bij tien huishoudens is er sprake van een wisseling van het matras. In sommige gevallen 
was er sprake van de aanschaf van een nieuw matras (5 keer bij meting 2; 2 keer bij 
meting 3) en bij anderen van een ander of tweedehands matras. In negen huishoudens is 
hetzelfde matras bemonsterd, maar de wijze waarop verschilt tussen de metingen: het 
matras is de ene keer met allergeenwerende hoes en tijdens één andere of beide andere 
metingen zonder hoes bemonsterd. Bij twee huishoudens wordt door de bewoners 
aangegeven dat het om hetzelfde matras gaat als bij de vorige meting. Er is echter geen 
overeenstemming wat leeftijd betreft en ook de wijze waarop het matras bemonsterd is, 
verschilt tussen de metingen. 
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Het gebruik van allergeenwerende hoezen is in de loop van het project toegenomen. 
Ruim driekwart van de huishoudens gebruikt bij de laatste meting een allergeenwerende 
hoes, terwijl dit bij aanvang van het project 61% was. 
 
Het aantal matrasmonsters onder de detectiegrens is voor beide soorten huisstofmijt 

toegenomen (χ
2
 p<0,01). Van de matrasmonsters van alle drie de metingen waren er 72 

voorzien van een allergeenwerende hoes en 36 niet. Zoals verwacht, vinden we voor 
derf1 een hoger aantal detecteerbare monsters bij matrassen zonder allergeenwerende 

hoes in vergelijking met matrassen met een hoes (χ
2
 p<0,01). Dit is echter niet het geval 

voor het aantal monsters waar derp1 detecteerbaar is. De gemiddelde stofmassa (mg) 
van de matrassen verschilt niet statistisch significant (Wilcoxon Rangtekentoets p<0,05) 
tussen de meetmomenten. Ook is er geen verschil tussen de metingen in de hoeveelheid 
stof als deze wordt uitgedrukt in mg stof per m

2 
(tabel 5.2). Slechts bij één matrasmonster 

is de hoeveelheid verzameld stof kleiner dan 20 mg, waardoor de hoeveelheid allergeen 
per gram eigenlijk niet meer als betrouwbare maat beschouwd mag worden. Omdat het 
maar om één monster gaat (1%), is het resultaat meegenomen in de analyse. 
 
Tabel 5.2 Achtergrondkenmerken stofmonsters matrassen N=36 

 Allergeendichte
hoes

1 
Gemiddelde 

leeftijd in jaren 
Stofmassa 

(mg) 
Stofmassa 

(mg per m
2
) 

Derp1 aantal 
detecteerbaar  

Derf1 aantal 
detecteerbaar 

Meting 1 22 (61%) 4,0 (3,9) 156 90 26 (81%) 29 (86%) 
Meting 2 22 (61%) 3,9 (3,8) 187 106 18 (56%) 25 (75%) 
Meting 3 28 (78%) 5,1 (4,5) 201 113 14 (34%) 16 (56%) 
1
 Indien volgens de respondent om een matras normaal gesproken een allergeenwerende hoes zit, maar op de 

dag van monstername niet, dan is het matras gecodeerd als ‘geen allergeenwerende hoes’. Hetzelfde geldt 
voor matrassen voorzien van een plastic fabriekshoes (Frequentie: meting 1 en meting 2 2 keer, meting 3 1 
keer) 

 
5.1.4 Kenmerken stofmonsters vloer woonkamer 
Bij elke meting is het merendeel van de vloermonsters afkomstig van gladde vloeren. In 
de allergeenarme woningen hebben 33 huishoudens gekozen voor een gladde vloer 
zonder vloerkleed (tabel 5.3). In de laatste meting blijkt dat 4 gezinnen inmiddels een 
vloerkleed hebben op een gladde vloer. De bewoners was gevraagd op de dag van de 
stofmonstername niet te stofzuigen. Tijdens het bezoek werd nagevraagd wanneer de 
vloer voor het laatst was gezogen en/of gedweild.  
 
Tabel 5.3 Achtergrondkenmerken stofmonsters vloer N=34 

 Textiele 
vloerbedekking

1 
Stofmassa (mg) Stofmassa 

(mg per m
2
) 

Derp1 aantal 
detecteerbaar  

Derf1 aantal 
detecteerbaar 

Feld aantal 
detecteerbaar 

Meting 1 12 (35%) 161 90 13 (38%) 16 (47%) 26 (77%) 
Meting 2 1 (3%) 87 30 3 (9%) 6 (18%) 17 (50%) 
Meting 3 4 (12%) 144 68 9 (27%) 5 (15%) 12 (35%) 
1
Inclusief gladde vloer met kleed 

 

Bij de metingen had respectievelijk 70%, 79% en 67% één tot twee dagen voor de 
dataverzameling gezogen. Eén tot twee dagen voor de dataverzameling had 34%, 47% en 
73% gedweild. De gemiddelde stofmassa (mg) van de monsters van de vloeren verschilt 
niet tussen de metingen. De hoeveelheid stof in mg stof per m

2 
is daarentegen wel 

significant lager in de allergeenarme woning in vergelijking met de oude woonsituatie. In 
de oude woonsituatie is vaker textiele vloerbedekking bemonsterd, wat over het 
algemeen een grotere stofmassa oplevert dan gladde vloeren. Bij textiele vloerbedekking 
is een kleiner oppervlak bemonsterd (1m

2
) dan bij gladde vloeren (4m

2
). Slechts bij zes 

vloermonsters is de hoeveelheid verzameld stof kleiner dan 20 mg, waardoor de 
hoeveelheid allergeen per gram eigenlijk niet meer als betrouwbare maat beschouwd 
mag worden. Omdat het maar om een klein aantal monsters op het totaal gaat (6%), zijn 
de resultaten meegenomen in de analyses.  
 

5.2 Resultaten allergeenblootstelling 
 
5.2.1 Allergeenconcentraties matras 
De gemiddelde concentraties allergenen zijn voor zowel voor derp1, derf1 en derp+derf1 
lager in de allergeenarme woning (1,5 jaar na verhuizen) in vergelijking met de oude 
woning (tabel 5.4). Echter, voor de concentratie derf1 uitgedrukt per m

2
 is het verschil niet 
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significant. De concentratie derp1 ng/mg stof is bij 31 matrassen lager bij meting 3 dan bij 
de nulmeting en bij 28 matrassen is de concentratie derf1 gedaald (zie bijlage IV). Voor 
de hoeveelheid derp1 en derf1 per m

2
 betrof dit respectievelijk 27 en 22 matrassen. 

 
Tabel 5.4 Allergeenconcentraties (mediaan en 1

ste
 en 3

e
 kwartiel) in stofmonsters van kindermatrassen N=36 

Matras kinderen Concentratie in ng/mg stof Concentratie in ng/m2 

Derp1   
Meting 1 1,3 (0,4-3,4) 98,3 (17,4-226,3) 
Meting 2 0,4 (0,2-1,1) 27,4 (11,8-87,0) 
Meting 3 0,2 (0,1-0,4)1 13,4 (7,0-46,3)1 

Derf1   
Meting 1 0,6 (0,3-2,3) 54,4 (11,6-180,5) 
Meting 2 0,3 (0,2-0,7) 25,8 (11,8-67,2) 
Meting 3 0,3 (0,1-0,6)1 17,7 (5,7-85,9) 
Derp + derf1   
Meting 1 3,5 (1,2-7,9) 168,7 (94,1-588,0) 
Meting 2 0,9 (0,6-1,7) 74,2 (38,4-192,1) 
Meting 3 0,6 (0,3-1,2)1 38,3 (15,2-201,4)1 
1
Significant verschil (p≤0,05) in allergeenconcentratie tussen meting 1 en meting 3 getoetst met Wilcoxon 

rangtekentoets. 
 
Uit tabel 5.5 blijkt dat bij meting 2 slechts in één matras voor derp1 een waarde groter 
dan 2000 ng/g stof gemeten, terwijl dit in 14 matrassen in de oude woning deze grens 
overschreden werd. Voor derf1 vinden we in vier matrassen waarden boven 2000 ng/g 
stof in de allergeenarme woning, terwijl in negen matrassen in de oude woning de grens 
werd overschreden. Als we naar de som van de concentratie derp1 en derf1 kijken, zien 
we dat bij 23 matrassen in de oude woonsituatie de concentratie boven 2000 ng/g ligt. In 
de allergeenarme woning wordt bij vijf matrassen deze waarde bij de laatste meting 
overschreden. 
  
Tabel 5.5 Allergeenconcentraties (ng/g stof) in matrassen in 4 categorieën N=36 

Matras kinderen Meting 1 Meting 2 Meting 3 

Derp1 ng/g    
≤ 500 11 (31%) 20 (56%) 30 (83%) 
500 ≤ 1000 6 (17%) 7 (19%) 3 (8%) 
1000 ≤ 2000 5 (14%) 6 (17%) 2 (6%) 
> 2000 14 (38%) 3 (9%) 1 (3%) 
Derf1 ng/g    
≤ 500 15 (42%) 24 (67%) 25 (69%) 
500 ≤ 1000 7 (19%) 7 (19%) 5 (14%) 
1000 ≤ 2000 5 (14%) 2 (6%) 2 (6%) 
> 2000 9 (25%) 3 (9%) 4 (12%) 
Derp1 + derf1 ng/g    
≤ 500 1 (3%) 6 (17%) 13 (36%) 
500 ≤ 1000 7 (19%) 16 (44%) 13 (36%) 
1000 ≤ 2000 5 (14%) 7 (19%) 5 (14%) 
2000 - 10.000 15 (42%) 3 (8%) 3 (8%) 
> 10.000 8 (22%) 4 (11%) 2 (6%) 

 
Subgroepanalyse identieke matrassen 
In de 15 matrasmonsters, waarbij bij elke meting hetzelfde matras of dezelfde matras 
bemonsterd is, daalt bij elk matras de concentratie derp1 ng/mg stof. In 12 van de 15 
matrassen is er een daling van derf1 ng/mg stof. De hoeveelheid derp1 per m

2
 daalt bij 

12 matrassen en de hoeveelheid derf1 per m
2
 daalt bij 9 matrassen. Dit laatste verschil is 

net als bij de totale groep niet significant. De hoeveelheid stof is bij 12 matrassen groter 
bij meting 3 in vergelijking met de hoeveelheid stof in de oude woonsituatie. 
 
Effect allergeenwerende hoes 
Met de Mann-Witney toets is het verschil in hoeveelheid stof en concentratie allergenen 
tussen matrassen met en zonder allergeenwerende hoes getoetst. Uit tabel 5.6 blijkt dat 
allergeenconcentraties derf1 (ng/mg en ng/m

2
) en derp1 ng/m

2
 hoger zijn bij matrassen 

zonder allergeenwerende hoes. De concentratie derp1 ng/mg stof verschilt niet tussen 
matrassen met en zonder hoes (p=0,058) . Wanneer dezelfde analyse wordt uitgevoerd 
op de metingen die verricht zijn in de allergeenarme woning vinden we een vergelijkbaar 
resultaat. Ook dan zijn de hoeveelheid stof en de allergeenconcentraties lager als men 
gebruik maakt van een allergeenwerende hoes, met uitzondering van de concentratie 
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derp1 ng/mg stof, waar geen significant verschil wordt aangetoond. Ook is gekeken naar 
verschillen in matrassen met en zonder hoes voor de baseline meting en effectmeting 2. 
Voor de concentratie derf1/m

2
 zien we een significant verschil zowel bij de baseline als bij 

meting 3. Voor de concentratie derp1/m
2
 vinden we bij meting 3 geen verschil tussen 

matrassen met en zonder hoes.  
 
Tabel 5.6 Allergeenconcentraties matrassen met en zonder allergeendichte hoes 
Matras kinderen Meting 1 

N=36 
Meting 3 

N=36 
Totaal 
N=108 

Meting 2 + 3 
N=72 

Aantal monsters 
Matras met hoes  
Matras zonder hoes 

 
22 
14 

 
28 
8 

 
72 
36 

 
50 
22 

Stofmassa (mg) 
Matras met hoes  
Matras zonder hoes

 

 
148 
168 

 
174 
293 

 
161 
222 

 
166 
256 

Mg stof /m
2 

Matras met hoes  
Matras zonder hoes 

 
85 
97 

 
97 

170 

 
90 

128 

 
93 

148 
Ng Derp1/ m

2 

Matras met hoes  
Matras zonder hoes 

 
386 
790 

 
40 
93 

 
25 
99 

 
22 
43 

Ng Derf1 / m
2 

Matras met hoes  
Matras zonder hoes 

 
74 

1043 

 
103 
579 

 
18 
63 

 
17 
68 

Ng Derp1/ mg 
Matras met hoes  
Matras zonder hoes 

 
3,3 
9 

 
0,4 
0,7 

 
0,38 
0,63 

 
0,24 
0,31 

Ng Derf1 / mg 
Matras met hoes  
Matras zonder hoes 

 
1,2 
8 

 
0,7 
6,1 

 
0,31 
0,66 

 
0,22 
0,55 

1
 Mann-Witney U-toets, vetgedrukte getallen significant verschil tussen matrassen met en zonder hoes (p≤0,05) 

 
5.2.2 Allergeenconcentraties vloer woonkamer 
Bij vloeren zien we een grote afname van concentraties allergenen ten opzichte van de 
nulmeting (tabel 5.7). Dit komt deels door de keuze van bewoners voor een gladde vloer. 
De gemiddelde concentraties zijn voor derp1 en derf1 lager in de allergeenarme woning 
(1,5 jaar na verhuizen) in vergelijking met de oude woning. Voor de concentratie derp1 
uitgedrukt per mg stof is het verschil niet significant, maar wijst het resultaat wel in de 
goede richting (lagere concentratie in allergeenarme woning). De concentratie derp1 
ng/mg stof is bij 22 (65%) vloeren bij meting 3 lager dan bij de nulmeting en op 23 (68%) 
vloeren is de concentratie derf1 (ng/mg) gedaald (zie bijlage IV). Voor de hoeveelheid 
derp1 en derf1 per m

2
 was dit het geval bij respectievelijk 20 (59%)en 24 (71%) vloeren. 

Ook komen in de allergeenarme woning minder kattenallergenen voor dan in de oude 
woning. De hoeveelheid kattenallergenen in de allergeenarme woning is in meting 3 niet 
toegenomen ten opzichte van meting 2. Bij 24 (71%) huishoudens is de concentratie feld 
(ng/mg) hoger bij meting 3 in vergelijking met meting 1.  
 
Tabel 5.7 Allergeenconcentraties (mediaan en 1

ste
 en 3

e
 kwartiel) in stofmonsters van vloeren woonkamer N=34 

Vloer woonkamer Concentratie in ng/mg stof Concentratie in ng/m
2
 

Derp1   
Meting 1 0,3 (0,2-0,7) 8,0 (4,0-24,0) 
Meting 2 0,3 (0,2-0,6) 5,0 (3,4-6,0) 
Meting 3 0,2 (0,1-0,4) 3,3 (2,9-2,7)

1
 

Derf1   
Meting 1 0,2 (0,1-0,5) 7,0 (2,2-19,4) 
Meting 2 0,2 (0,1-0,3) 2,1 (1,7-2,7) 
Meting 3 0,1 (0,1-0,3)

1 
2,3 (2,2-5,2)

1
 

Derp1 + derf1   
Meting 1 0,7 (0,4-1,8) 15,9 (7,6-127,4) 
Meting 2 0,5 (0,4-0,8) 6,8 (5,5-8,0) 
Meting 3 0,3 (0,2-0,7)

1
 6,2 (5,2-17,3)

1
 

Feld1   
Meting 1 0,08 (0,01-0,3) 1,8 (0,3-24,2) 
Meting 2 0,03 (0,01-0,1) 0,3 (0,1-0,6) 
Meting 3 0,02 (0,01-0,1)

1
 0,2 (0,2-1,0)

1
 

1
Significant verschil tussen meting 1 en meting 3 getoetst met Wilcoxon rangtekentoets. 
 
Uit tabel 5.8 blijkt dat bij meting 3 slechts in één woning een concentratie derp1 + derf1 
groter dan 2000 ng/g stof is gemeten. In de oude woning werd deze grens bij vijf 
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huishoudens overschreden. Bij het merendeel van de huishoudens is de concentratie 
allergenen in de allergeenarme woning zelfs kleiner dan 500 ng/g stof. 
 
Tabel 5.8 Allergeenconcentraties (ng/g stof) op vloeren in 4 categorieën N=34  

Vloer woonkamer Meting 1 Meting 2 Meting 3 

Derp1 ng/g    
≤ 500 22 (65%) 24 (70,5%) 27 (79%) 
500 ≤ 1000 6 (18%) 7 (20,5%) 4 (12%) 
1000 ≤ 2000 1 (3%) 1 (3%) 3 (9%) 
> 2000 5 (15%) 2 (6%) - 
Derf1 ng/g    
≤ 500 26 (76%) 32 (94%%) 32 (94%) 
500 ≤ 1000 4 (12%) 2 (6%) 2 (6%) 
1000 ≤ 2000 - - - 
> 2000 4 (12%) - - 
Derp1 + derf1 ng/g    
≤ 500 12 (35%) 14 (41%) 21 (62%) 
500 ≤ 1000 12 (35%) 13 (38%) 8 (23%) 
1000 ≤ 2000 2 (6%) 5 (15%) 4 (12%) 
2000 - 10.000 3 (9%) 2 (6%) 1 (3%) 
> 10.000 5 (15%) - - 

 

5.3 Interpretatie bevindingen en conclusie allergeenblootstelling 
 
Bevindingen en interpretatie 
De blootstelling aan allergenen door het matras is lager in de allergeenarme woning dan 
in de oude woonsituatie. Ondanks een toename van de stofmassa van de 
matrasmonsters bij 61% van de kinderen, zijn de allergeenconcentraties in de matrassen 
bij in het merendeel van de matrassen lager. In vergelijking met de oude woonsituatie 
daalt bij 86% de concentratie derp1 (ng/mg stof) en bij 78% de concentratie derf. In de 
allergeenarme woning vinden we bij vijf kinderen (14%) op het matras meer dan 2000 ng 
huisstofmijtallergeen (derp1 + derf1) per gram stof, waarvan bij twee kinderen de 
hoeveelheid boven 10.000 ng/gram stof ligt. In de oude woning werd bij 23 kinderen 
(64%) in de matrasmonsters een waarde groter dan 2000 ng derp1 + derf1 per gram stof 
gevonden, waarvan bij acht matrassen de concentratie hoger dan 10.000 ng per gram 
stof was.  
 
Het verschil voor de hoeveelheid derf1 uitgedrukt in ng/m

2
 is niet significant, terwijl bij de 

hoeveelheid derf1 uitgedrukt per mg stof het verschil wel significant is. Een mogelijke 
verklaring zou de toename van de hoeveelheid verzameld stof kunnen zijn, echter deze 
toename is niet significant. Bij gelijkblijvende oppervlakken en gelijkblijvende 
concentraties allergeen per gram stof, resulteert dit in een toename van hoeveelheid 
allergeen per m

2
. Een afname van concentratie allergeen per gram stof werkt 

tegengesteld aan een toename van hoeveelheid verzameld stof per matras. Dit zou 
kunnen verklaren waarom er voor derf1 ng/m

2
 geen significant effect wordt gevonden en 

wel voor ng/gram stof. Blijkbaar wordt de kleine daling in concentratie allergeen per 
ng/gram stof opgeheven door de toename van de hoeveelheid verzameld stof. Bij derp1 
is de daling zo sterk dat dit effect niet wordt opgeheven door de toename van de 
hoeveelheid verzameld stof. Daarnaast wordt in de literatuur verondersteld het matras 
vanuit de buitenkant door derp1 gekoloniseerd wordt en dat bouwkundige aspecten van 
de woning een grote invloed hebben op de concentraties derp1. De hoeveelheid derf1 
hangt sterker samen met het seizoen en oudheid van het matras (van Strien, 2002). De  
allergeenarme bouwmaatregelen beïnvloeden mogelijk sterker de concentratie derp1 dan 
de concentratie derf1 in het matras. 
 
Ondanks de over het algemeen gladde vloerbedekking is de hoeveelheid stof in de 
monsters van de vloeren tussen meting 1 en 3 bij 44% van de bewoners toegenomen. De 
allergeenconcentraties waren bij het merendeel van de bewoners lager. Bij 65% van de 
huishoudens was de blootstelling aan derp1 (ng/mg stof) lager in de allergeenarme 
woning in vergelijking met de oude woonsituatie, Voor derf en feld was dit respectievelijk 
68% en 71%. Op slechts één woonkamervloer in de allergeenarme woning wordt een 
waarde boven de 2000 ng derp1 + derf1 per gram stof gevonden (2771 ng/g stof), terwijl 
in de oude woning bij acht gezinnen de concentratie derp1 + derf1 boven deze grens lag. 
Bij vijf gezinnen was de concentratie zelfs hoger dan 10.000 ng per gram stof. 
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Kanttekingen bij het onderzoek 
Het verdient de voorkeur om in het piekseizoen van de huisstofmijt (september/oktober) 
de metingen te verrichten. Binnen dit project was dit niet mogelijk vanwege het tijdstip 
waarop de woningen opgeleverd werden en de selectieperiode van bewoners die hier 
aan vooraf ging. Juist in september en oktober is het merendeel van de bewoners 
verhuisd. De resultaten geven mogelijk een onderschatting van de blootstelling aan 
allergenen in de woning weer en hiermee dient rekening gehouden te worden bij 
vergelijking met resultaten uit ander onderzoek. 
 
Bij gladde vloeren circuleert stof eerder in de lucht dan bij tapijt waar het stof in gaat 
zitten. Het meten van allergenen door het nemen van stofmonsters van de vloer is 
mogelijk niet de beste indicator voor de allergeenblootstelling. Het meten van 
hoeveelheden allergenen in de lucht of door middel van filters in de neus geeft mogelijk 
een betere schatting van de hoeveelheid geïnhaleerde allergenen. Er is niet voor het 
gebruik van deze invasieve methode gekozen, omdat het ging om de 
allergeenblootstelling in de woning en niet de hoeveelheid allergenen (buiten en op 
school etc.) waar het kind aan blootgesteld wordt. 
 
In twaalf huizen is onderzoek verricht naar het verschil van in de hoeveelheid stof en 
kattenallergenen in de lucht tussen het gebruik van een normale moderne stofzuiger en 
het gebruik van een centraal stofzuigsysteem (Strien et al, 2004). Er bleek geen verschil 
te zijn in de hoeveelheid stof in de lucht en hoeveelheid kattenallergenen tijdens en na 
het stofzuigen tussen de twee soorten stofzuigers. 
 
Met dit onderzoek wordt de vraag beantwoord in hoeverre de allergeenarme 
bouwmaatregelen in combinatie met gedragsondersteuning leidt tot een verlaging van de 
allergeenblootstelling. Een controle groep ontbreekt, waardoor niet bekend is wat het 
effect geweest zou zijn als de bewoners bijvoorbeeld naar een reguliere 
nieuwbouwwoning verhuisd zouden zijn. Overigens zijn wel gegevens verzameld over 
andere factoren die de allergeenblootstelling kunnen beïnvloeden waaronder 
woongedrag en het klimaat van in de allergeenarme woningen (relatieve vochtigheid, 
temperatuur en concentratie CO2). Deze onderdelen zijn besproken in hoofdstuk 3 en 4 
van het rapport. 
 
Referentiewaarden 
Het project allergeenarme woningen is de eerste interventie in Nederland gericht op het 
verlagen van de blootstelling aan allergenen waarbij mensen verhuizen naar een 
nieuwbouwwoning voorzien van allergeenarme bouwmaatregelen. Resultaten kunnen 
daarom op dit moment alleen vergeleken worden met uitkomsten van interventies gericht 
op het verlagen van de allergeenblootstelling door voorlichting over allergeenarm 
woongedrag en door het gebruik van allergeenwerende hoezen. In de toekomst kunnen 
resultaten vergeleken worden met uitkomsten van het onderzoek naar de 
allergeenblootstelling in vergelijkbare allergeenarme woningen in Leidsche Rijn 
(Molenaar, 2004; Grobbee et al, 2005). 
 
In 1990 is onderzoek verricht naar de kolonisatie van huisstofmijt in nieuwbouwwoningen 
(van der Hoeven et al, 1992). De duur dat nieuwbouwwoningen bewoond werden, 
varieerde van twee weken tot twee jaar. Er werd in dit onderzoek geen relatie 
aangetoond tussen allergeenconcentraties en de duur van de bewoning. Echter, wel mag 
worden verondersteld dat nieuwbouwwoningen na een half jaar bewoning gekoloniseerd 
zijn en hierdoor allergeenconcentraties in de allergeenarme woningen vergeleken kunnen 
worden met concentraties in bestaande woningen. 
 
Bij voorkeur worden gegevens over bloostelling aan allergenen met resultaten van 
Nederlandse studies vergeleken. Dit in verband met een vergelijkbaar klimaat en het 
voorkomen van de soorten huisstofmijten. In Nederland lopen een aantal grote studies 
naar het effect van allergeenblootstelling op het ontwikkelen van een allergie en astma en 
het effect van allergeenvermijdende maatregelen ter voorkoming van allergie en astma, 
waaronder het PIAMA onderzoek (Van Strien et al, 2003) en de PREVASK studie (Kuiper 
et al, 2005). 
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Matras: derp1 + derf 1 
In het PIAMA onderzoek is gekeken naar het effect van matrashoezen op de blootstelling 
aan huisstofmijtallergenen bij kinderen. Vanaf de geboorte werd een allergeenwerende 
hoes gebruik en op de leeftijd van het kind van één jaar werd de blootstelling gemeten. 
De uitkomsten laten relatief lage concentraties zien. De mediane waarden voor de 
blootstelling aan der1 (derp1 +derf1) in de groep kinderen die gebruik maakt van een 
allergeenwerende matras hoes is 398 ng/m

2
 en 1468 ng/gram stof. De mediane 

concentratie in de matrassen van alle kinderen in de allergeenarme woning is lager, 
respectievelijk 38 ng/m

2
 en 600 ng/g stof. 

 
Matras:derp1 
Van den Bemt et al (2004) deed onderzoek naar het klinisch effect van matrashoezen bij 
kinderen en volwassen met astma en een allergie voor huisstofmijt. Na een 
interventieperiode van negen weken met een allergeendichte hoes werd een waarde van 
1000 ng/gram stof en 40 ng/m

2
 gevonden voor de concentratie derp1. De verlaging van 

de blootstelling aan allergenen resulteerde tevens in een klinisch relevante verbetering 
op piekstroom van 20 liter per minuut. In de allergeenarme woningen werd voor de 
concentratie derp1 een gemiddelde waarde van 500 ng/g stof (mediaan 200 ng/g stof) en 
52 ng/ m

2
 (mediane waarde 13 ng/m

2
) gevonden. 

 
Vloer: derp1 + derf1 
Eerder onderzoek naar blootstelling aan allergenen bij kinderen met luchtwegklachten via 
de woonkamervloer is uitgevoerd bij een groep kinderen met luchtwegklachten (n=257) 
(van Strien, 2002). In stofmonsters van de woonkamervloer was het geometrische 
gemiddelde van derp1 30 ng/m

2
 en 414 ng/gram stof (van Strien, 2002). Als we de 

waarden van onze onderzoekspopulatie vergelijken met deze resultaten, is de 
blootstelling derp1 door de woonkamervloer lager bij de bewoners van de allergeenarme 
woningen (mediane waarden derp1 3,3 ng/m2 en 200 ng/gram stof). 
 
Kattenallergenen 
In de allergeenarme woningen is het niet toegestaan katten te houden. Omdat bekend is 
dat kattenallergenen vrij gemakkelijk een woning binnenkomen, is de hoeveelheid 
kattenallergeen op de vloermonsters gemeten (Liccardi et al, 2003). In de oude woning 
werd bij ruim driekwart van de huishoudens kattenallergenen aangetroffen, terwijl bij twee 
huishoudens een kat aanwezig was. In de allergeenarme woning zijn na een half jaar bij 
50% van de huishoudens en na anderhalf jaar bewoning bij ruim eenderde (35%) 
kattenallergenen aangetoond in de stofmonsters van de vloer. Over het algemeen ging 
het om hoeveelheden kleiner dan 0,3 mU/g stof. 
 
Conclusie 
De allergeenarme bouwmaatregelen in combinatie met voorlichting over ventileren en 
verwarmen resulteren in een woonruimte met een lage relatieve vochtigheid en relatief 
weinig vochtpieken (zie hoofdstuk 3). Door de lage relatieve vochtigheid wordt de groei 
van huisstofmijt en schimmels beperkt. Ook is de huisstofmijt makkelijker te verwijderen 
door een gladde afwerking en inrichting van de allergeenarme woningen (zie hoofdstuk 
4). De resultaten van de allergeenblootstelling komen overeen met deze aanname. De 
bewoners van de allergeenarme woningen worden aan zeer lage concentraties 
huisstofmijtallergenen blootgesteld. De allergeenconcentraties zijn relatief laag in 
vergelijking met andere onderzoeken. De lage blootstelling aan allergenen kan een 
gunstige invloed hebben op de gezondheid van de bewoners; kinderen met allergisch 
astma. 
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6 Astma en allergieklachten 
 
Inzicht in de ontwikkeling van de gezondheid van de kinderen is op verschillende 
manieren verkregen. Dit hoofdstuk beschrijft de ontwikkeling van astma- en 
allergieklachten gedurende de drie jaar van het project. Paragraaf 6.1 gaat in op de wijze 
waarop gegevens verzameld en geanalyseerd zijn. Paragraaf 6.2 tot en met 6.4 beschrijft 
de resultaten van de door ouders ingevulde vragenlijst over de astma en allergieklachten. 
Paragraaf 6.5 sluit het hoofdstuk af kanttekeningen bij de methodiek, de interpretatie van 
bevindingen en de conclusie. Hoofdstuk 7 en 8 van dit rapport gaan in op de uitkomsten 
van de overige gezondheidsmaten. 
 

6.1 Onderzoeksmethode astma en allergieklachten 
 
Gedurende de looptijd van het project hebben ouders twee keer per jaar een vragenlijst 
ingevuld over de algemene gezondheid en astma- en allergieklachten van hun 
kind(eren). De vragenlijst was voor een deel gebaseerd op een deel van de vragenlijst 
van de International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) (Asher, 1995). 
De vragenlijst is aangevuld met vragen over veranderingen als gevolg van de veranderde 
woonsituatie. In de vragenlijst is de gezondheid van het kind in de 3 maanden 
voorafgaand aan het meetmoment in kaart gebracht en niet, zoals in de ISAAC-
vragenlijst, over de afgelopen 12 maanden. De eerste keer is de vragenlijst afgenomen in 
de oude woonsituatie en had betrekking op de gezondheid in januari tot en met maart 
(tabel 6.1). De tweede meting vond had betrekking op de periode september tot en met 
november. Op dat moment waren alle woningen opgeleverd en de helft van de 
huishoudens (53%) verhuisd (zie 2.12). Meting 3, 4, 5 en 6 hebben plaatsgevonden na 
de verhuizing. In verband met een late instroom van een aantal gezinnen in het project 
heeft bij de eerste meting niet iedereen over dezelfde periode gerapporteerd. 
 
Tabel 6.1 Overzicht van de dataverzameling en respons per meting N=36 

Meting 3 maanden waarover gezondheid is 
nagevraagd 

Situatie deelnemers Respons 

1 Januari – maart 2002 Oude woonsituatie 27
1 

2 September – november 2002 Verhuisperiode 36 
3 Januari – maart 2003 Drie tot 6 maanden na verhuizing 36 
4 September – november 2003 Negen maanden tot 1 jaar na verhuizing 33 
5 Januari – maart 2004 15 maanden tot 1,5 jaar na verhuizing 34 
6 September – november 2004 Circa twee jaar na verhuizing 35 
1
 negen keer wordt over een latere periode gerapporteerd 

 
Het merendeel van de mensen heeft gerapporteerd over de periode januari tot en met 
maart 2002 (27). Bij drie kinderen is gerapporteerd over de periode februari tot en met 
april en bij de overige zes kinderen over latere perioden. De respons is niet bij alle 
metingen 100%. Van drie kinderen zijn niet op alle meetmomenten beschikbaar. Bij 
meting 4 ontbreken gegevens van 3 kinderen, bij meting 5 ontbreken de gegevens van 2 
kinderen en bij de laatste meting ontbreken de gegevens van één kind (tabel 6.1). Bij elke 
meting is het merendeel (60-70%) van de vragenlijsten ingevuld door de moeder. 
 
Om uitspraken te kunnen doen over de ontwikkeling van de gezondheid na de verhuizing 
is gebruik gemaakt van longitudinale logistische regressie door middel van generalized 
estimating equations (GEE) voor dichotome uitkomstmaten (Twisk, 2003) met een 
‘exchangeable’ correlatiestructuur (compound symmetry). Bij een ‘exchangeable’ 
correlatiestructuur wordt verondersteld dat alle correlaties ongeacht het tijdsinterval gelijk 
zijn. Er is gekozen voor een eenvoudig model met alleen tijd (meting) als voorspellende 
variabele, waarbij gecorrigeerd werd voor leeftijd en geslacht. De analyses zijn 
uitgevoerd met SAS 8.2. De regressie coëfficiënten zijn omgezet in een odds ratio (OR = 
exp [regressie coëfficiënt]). Tabel 1 in bijlage V geeft een toelichting op de codering van 
de variabelen uit de vragenlijst. 
 
In de tabellen zijn odds ratio’s gepresenteerd, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht, 
waarbij meting 2 de referentiewaarde is. Meting 1 geeft mogelijk een vertekend beeld van 
de gezondheidssituatie, omdat op dat moment de deelnemers nog geen uitsluitsel 
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hadden over de definitieve toewijzing van een woning. Mogelijk is de gezondheidssituatie 
van de kinderen hierdoor erger ingeschat in de hoop dat dit de kans op een woning zou 
vergroten. Omdat ook aan meting 2 als referentie bepaalde nadelen verbonden zijn 
(situatie van deelnemers niet gelijk) zijn analyses herhaald met meting 1 als referentie. 
 

6.2 Resultaten astma en allergieklachten 
 
Paragraaf 6.2 bevat resultaten over de prevalentiecijfers van de ervaren gezondheid en 
het zorggebruik (6.2.1), neusklachten en allergie (6.2.2), piepen en benauwdheid (6.2.3) 
en sluit af met een overzicht van het voorkomen van een aantal overige klachten (6.2.4). 
 
6.2.1 Algemene gezondheid en zorggebruik 
In de oude woonsituatie ervaart het merendeel van de ouders (86%) de gezondheid van 
hun kind als matig tot slecht. Meer dan de helft van de ouders (54%) maakt zich heel veel 
zorgen over de gezondheid van hun kind. Een kwart van de kinderen is zeer beperkt bij 
het uitvoeren van dagelijkse activiteiten door hun astma en/of allergie. Driekwart van de 
kinderen is in de drie maanden voor het invullen van de vragenlijst één of meerdere 
malen ziek geweest door astma.  
 
Tabel 6.2 Algemene gezondheid per meting met de bijbehorende odds ratio (OR), 95% 
betrouwbaarheidsinterval (95% BI) en overall p-waarden 

 N % OR
1 

95% BI Overall p-waarde 

Ervaren gezondheid (matig/slecht)     p=0,0008 
Meting 1 35 86% 3,3 1,3 - 8,5  
Meting 2 36 64% 1    
Meting 3 36 50% 0,6 0,3 - 1,2  
Meting 4 33 48% 0,5 0,2 - 1,1  
Meting 5 34 32% 0,3 0,1 - 0,6  
Meting 6 34 35% 0,3 0,1 - 0,7  
Zorgen over gezondheid 
(heel veel/enigszins) 

    p=0,0004 

Meting 1 36 98% 12,0 1,7 - 84,2  
Meting 2 36 75% 1   
Meting 3 35 64% 0,6 0,3 - 1,3  
Meting 4 33 58% 0,4 0,2 - 1,1  
Meting 5 34 44% 0,3 0,1 - 0,6  
Meting 6 34 47% 0,3 0,1 - 0,7  
Beperking dagelijkse activiteiten 
(zeer beperkt/beperkt) 

    p=0,019 

Meting 1 36 64% 3,1 1,3 - 7,5  
Meting 2 36 36% 1   
Meting 3 35 40% 1,2 0,5 - 2,7  
Meting 4 33 18% 0,4 0,1 - 1,1  
Meting 5 34 24% 0,5 0,2 - 1,4  
Meting 6 34 27% 0,6 0,3 - 1,6  
Zorg ’s nachts 
(meestal minder dan 1 nacht per week/1 of 
meerdere nachten per week) 

    p=0,0006 

Meting 1 35 80% 3,1 1,4 - 7,3  
Meting 2 35 57% 1   
Meting 3 36 45% 0,6 0,3 - 1,4  
Meting 4 33 39% 0,4 0,2 - 0,9  
Meting 5 34 27% 0,2 0,1 - 0,6  
Meting 6 34 18% 0,1 0,04 - 0,5  
Ziek door astma     p=0,04 
Meting 1 35 74% 1,9 0,9 - 4,1  
Meting 2 36 61% 1   
Meting 3 36 56% 0,8 0,4 - 1,6  
Meting 4 33 46% 0,5 0,2 - 1,2  
Meting 5 34 56% 0,5 0,2 - 1,1  
Meting 6 34 53% 0,5 0,2 - 1,1  
Schoolverzuim door astma     p=0,007 
Meting 1 36 81% 1,4 0,5 - 4,2  
Meting 2 36 75% 1   
Meting 3 36 53% 0,4 0,2 - 0,8  
Meting 4 33 52% 0,3 0,1 - 0,7  
Meting 5 34 56% 0,3 0,1 - 0,7  
Meting 6 34 53% 0,3 0,1 - 0,7  
1
 Odds ratio’s zijn gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht, vetgedrukte OR verschillen significant van meting 2 
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Van de kinderen is 81% één of meerdere dagen niet naar school gegaan vanwege 
astmaklachten. Tabel 6.2 geeft de ontwikkeling van de gezondheid van de kinderen 
gedurende het project. Uit deze tabel blijkt dat de gezondheid van de kinderen over het 
algemeen verbeterd is. 
 
Er is een significante verbetering gevonden op ervaren gezondheid en bezorgdheid over 
de gezondheid bij meting 5 en 6. Dit wil zeggen dat een lager percentage ouders zich 
zorgen maakt over de gezondheid van hun kind. De zorg ’s nachts (’s nachts het bed uit 
vanwege astma van het kind) is verminderd vanaf meting 4 en het schoolverzuim is 
afgenomen vanaf meting 3. Er is geen significant verschil in mate van beperkingen bij 
dagelijkse bezigheden als gevolg van astma en ziek zijn tussen meting 2 en de latere 
metingen. De grootste verbetering van de gezondheid heeft plaatsgevonden tussen 
meting 1 en meting 2. Deze verbetering van de gezondheid kan niet worden 
toegeschreven aan het wonen in een allergeenarme woning. Het merendeel van de 
deelnemers was net verhuisd, zat midden in de verhuisperiode of was nog niet verhuisd. 
 
In de vragenlijst is het zorggebruik nagevraagd over de drie maanden voorafgaand aan 
het invullen van de vragenlijst. De huisarts, kinderarts en longarts zijn de meest bezochte 
artsen (tabel 6.3). Er is geen duidelijke afname in zorggebruik van de kinderarts en 
longarts. Het bezoek aan de huisarts is licht afgenomen (p = 0,015). Het percentage 
kinderen dat de huisarts 1 of meerdere malen heeft bezocht is significant hoger bij meting 
1 en lager bij meting 5 ten opzichte van meting 2 (zie tabel 2 in bijlage V). Opname in een 
ziekenhuis vanwege astma komt gedurende het project beperkt voor (tabel 6.4). 
 
Tabel 6.3 Bezoek aan huisarts, kinderarts en longarts in de 3 maanden voorafgaand aan de meting per 
meetmoment 

 Meting 1 Meting 2 Meting 3 Meting 4 Meting 5 Meting 6 

 N=35 N=33 N=36 N=33 N=32 N=35 
Huisarts 
Niet 
1-3 keer 
meer dan 3 keer 

 
31% 
43% 
26% 

 
55% 
33% 
12% 

 
58% 
39% 
3% 

 
67% 
11% 
- 

 
78% 
22% 
- 

 
69% 
26% 
5% 

Kinderarts 
Niet 
1-3 keer 
meer dan 3 keer 

 
57% 
34% 
9% 

 
67% 
33% 
- 

 
78% 
22% 
- 

 
67% 
30% 
3% 

 
78% 
19% 
3% 

 
71% 
20% 
9% 

Longarts 
Niet 
1-3 keer 
meer dan 3 keer 

 
80% 
14% 
6% 

 
94% 
3% 
3% 

 
92% 
6% 
3% 

 
85% 
15% 
- 

 
88% 
12% 
- 

 
89% 
11% 
- 

 
Tabel 6.4 Ziekenhuisopname en reden opname in de 3 maanden voorafgaand aan de meting naar meetmoment 

Meetmoment Aantal kinderen opgenomen in het ziekenhuis Reden opname 

Meting 1 1 (tweemaal) Astma 
Meting 2 3 (1 kind tweemaal) Astma, longontsteking, allergieaanval 
Meting 3 1 Astma 
Meting 4 2 Leverontsteking, oorklachten 
Meting 5 1 Darmklachten 
Meting 6 3 Astma (2x), maagklachten 

 
6.2.2 Neusklachten en allergie 
In de enquête is gevraagd of het kind in de 3 maanden voorafgaand aan het invullen van 
de vragenlijst last heeft gehad van niezen, een loopneus of een verstopte neus terwijl het 
kind niet verkouden was of griep had. In de oude woning hebben 33 (92%) kinderen last 
van neusklachten en dit daalt tot 25 (71%) kinderen die twee jaar na de verhuizing last 
hebben. Ondanks de positieve ontwikkeling is er geen sprake van een significant effect in 
de tijd (tabel 6.5). In de oude woonsituatie gingen deze klachten bij 25 kinderen gepaard 
met tranende of jeukende ogen. Na de verhuizing varieert het aantal kinderen met 
jeukende en tranende ogen van 12 tot 17 (tabel 6.6). In de oude woning wordt de helft 
van de kinderen (17) door neusklachten (zeer) beperkt bij de dagelijkse activiteiten. In de 
daarop volgende metingen zijn maximaal 10 kinderen (zeer) beperkt bij hun dagelijkse 
bezigheden. 
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Tabel 6.5 Neusklachten en beperking bij dagelijkse bezigheden door allergie per meetmoment met de 
bijbehorende odds ratio (OR), 95% betrouwbaarheidsinterval (95% BI) en overall p-waarden 

 N % OR
1 

95% BI Overall p-waarde 

Neusklachten     p=0,37 
Meting 1 36 92% 1,4 0,3 - 5,8  
Meting 2 35 89% 1   
Meting 3 36 86% 0,8 0,2 - 3,0  
Meting 4 33 76% 0,4 0,1 - 1,5  
Meting 5 34 79% 0,5 0,2 - 1,6  
Meting 6 35 71% 0,3 0,1 - 1,2  
(zeer) Beperkt door neusklachten   

 
 p=0,054 

Meting 1 33 52% 3,0 1,0 - 9,2  
Meting 2 31 29% 1   
Meting 3 31 26% 0,9 0,2 - 3,3  
Meting 4 25 40% 2,0 0,7 - 5,3  
Meting 5 27 30% 1,2 0,4 - 3,2  
Meting 6 25 24% 0,7 0,2 - 2,3  
(zeer) Beperkt door allergie   

 
 p=0,057 

Meting 1 30 57% 3,4 1,3 - 8,9  
Meting 2 36 28% 1   
Meting 3 35 23% 0,7 0,3 - 1,6  
Meting 4 32 16% 0,4 0,1 - 1,3  
Meting 5 33 21% 0,7 0,3 - 1,6  
Meting 6 35 17% 0,5 0,2 - 1,7  
1
 Odds ratio’s zijn gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht, vetgedrukte OR verschillen significant van meting 2 

 
Tabel 6.6 Aantal en percentage kinderen met tranende en jeukende ogen van kinderen met neusklachten 

 N Kinderen met oogklachten (%) 

Meting 1 33 25 (76%) 
Meting 2 31 17 (55%) 
Meting 3 31 13 (42%) 
Meting 4 25 12 (48%) 
Meting 5 25 12 (48%) 
Meting 6 25 17 (68%) 

 
 
De vraag over de mate waarin de kinderen beperkt werden bij hun dagelijkse activiteiten 
door hun allergie werd in meting 1 niet gesteld aan de mensen die aangaven dat hun kind 
geen allergie had. Hierdoor zou een vertekening opgetreden kunnen zijn in de 
percentages van beperking door allergie van meting 1 in vergelijking met de 
vervolgmetingen. Echter, selectie van kinderen die volgens het medische dossier een 
allergie hebben, leidt niet tot andere verhoudingen tussen de metingen. 
 
6.2.3 Piepen en benauwdheid 
In de vragenlijst is nagevraagd of het kind in de 3 maanden voorafgaand aan de meting 
last had van piepen op de borst en van kortademigheid of benauwdheid. Voor beide 
variabelen is er sprake van een significant effect van tijd. Bij zowel piepen op de borst als 
benauwdheid zien we hetzelfde verloop in de tijd. Bij meting 4 en 5 is de kans op piepen 
en kortademigheid significant lager ten opzichte van meting 2 (tabel 6.7). In de laatste 
meting is de kans op piepen en benauwdheid nog steeds lager ten opzichte van meting 
2, maar niet significant. 
 
Tabel 6.7 Last van piepen op de borst en benauwdheid in de 3 maanden voorafgaand aan de meting per 
meetmoment met bijbehorende odds ratio (OR), 95% betrouwbaarheidsinterval (95% BI) en overall p-waarden 

 N % OR
1 

95% BI Overall p-waarde 

Piepen op de borst     p=0,002 
Meting 1 36 83% 3,4 1,3 - 9,0  
Meting 2 36 61% 1   
Meting 3 36 53% 0,7 0,3 - 1,5  
Meting 4 33 36% 0,3 0,1 - 0,7  
Meting 5 34 29% 0,2 0,1 - 0,5  
Meting 6 34 53% 0,7 0,3 - 1,9  
Benauwdheid of kortademigheid   

 
 P=0,005 

Meting 1 35 91% 3,3 1,1 - 9,3  
Meting 2 36 78% 1   
Meting 3 36 75% 0,9 0,4 - 1,9  
Meting 4 33 64% 0,4 0,2 - 0,96  
Meting 5 34 47% 0,2 0,1 - 0,5  
Meting 6 35 63% 0,5 0,2 - 1,2  
1
 Odds ratio’s zijn gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht, vetgedrukte OR verschillen significant van meting 2 
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Bij meting 1 heeft 83% van de kinderen (30 kinderen) last van piepen op de borst (tabel 
6.7). De helft daarvan heeft in de drie maanden voorafgaand aan de meting minimaal vier 
aanvallen gehad en bij 63% verstoort het piepen meerdere keren per week de nachtrust 
van het kind (tabel 6.8). Bij meting 6 heeft 51% van de kinderen (18 kinderen) last van 
piepen op de borst. In de drie maanden voorafgaand aan de meting heeft 39% daarvan 
minimaal vier aanvallen gehad en bij 22% verstoort het piepen meerdere keren per week 
de nachtrust van het kind.  
 
Tabel 6.8 Kenmerken die de ernst van piepen in de 3 maanden voorafgaand aan de meting per meetmoment 
weergeven als percentage van kinderen die last hadden van piepen op de borst 

Kenmerken piepen Meting 1 Meting 2 Meting 3 Meting 4 Meting 5 Meting 6 

Aantal aanvallen 
Geen 
1 tot 3 
4 tot 6 
meer dan 6 

N=30 
- 

43% 
30% 
27% 

N=22 
4% 

50% 
23% 
23% 

N=19 
5% 

58% 
26% 
11% 

N=12 
- 

67% 
16,5% 
16,5% 

N=10 
20% 
40% 
30% 
10% 

N=18 
5,5% 

55,5% 
28% 
11% 

Verstoorde slaap 
Nooit 
< 1 keer per week 
≥ 1 keer per week 

N=30 
7% 

30% 
63% 

N=20 
10% 
35% 
55% 

N=19 
5% 

63% 
32% 

N=12 
33% 
25% 
42% 

N=10 
- 

70% 
30% 

N=18 
33% 
44% 
22% 

Beperking dagelijkse 
activiteit 
(zeer) beperkt 

N=29 
 

66% 

N=22 
 

59% 

N=19 
 

47% 

N=12 
 

17% 

N=10 
 

30% 

N=18 
 

44% 
Ernst piepen 
Ernstig piepen

1
 

Piepen na inspanning 
Piepen zonder inspanning 
Piepen bij griep 
Piepen zonder griep 

N=30 
30% 
83% 
77% 
87% 
70% 

N=22 
36% 
77%

2 

76% 
82% 
73% 

N=19 
21% 
63% 
90% 
79% 
58% 

N=12 
- 

67% 
42% 
75% 
67% 

N=10 
10% 
50% 
70% 
70% 
70% 

N=18 
11% 
39% 
67% 
61% 
61% 

1
 Piepen waarbij het kind tussen het ademhalen door maar één of twee woorden achter elkaar kan zeggen 

2 
 N=21 

 
Tabel 6.9 Kenmerken die de ernst van kortademigheid/benauwdheid in de 3 maanden voorafgaand aan de 
meting per meetmoment weergeven als percentage van kinderen die last hadden van kortademigheid 

Kenmerken 
kortademigheid 

Meting 1 Meting 2 Meting 3 Meting 4 Meting 5 Meting 6 

Aantal aanvallen 
Geen 
1 tot 3 
4 tot 6 
meer dan 6 

N=31 
- 

32% 
42% 
26% 

N=28 
- 

53,5% 
28,5% 
18% 

N=27 
7% 

63% 
15% 
15% 

N=21 
5% 
67% 
19% 
9% 

N=16 
- 

56% 
31% 
13% 

N=22 
4,5% 

54,5% 
23% 
18% 

Verstoorde slaap 
Nooit 
< 1 keer per week 
≥ 1 keer per week 

N=31 
3% 

42% 
55% 

N=27 
7% 

67% 
26% 

N=27 
22% 
52% 
26% 

N=21 
24% 
52% 
24% 

N=16 
31% 
50% 
19% 

N=22 
41% 
45% 
14% 

Beperking dagelijkse 
activiteit 
(zeer) beperkt 

N=31 
 

68% 

N=28 
 

61% 

N=27 
 

48% 

N=20 
 

20% 

N=16 
 

12% 

N=22 
 

46% 
Ernst kortademigheid 
Ernstig kortademig

1
 

Kortademig na inspanning 
Kortademig zonder 
inspanning 
Kortademig bij griep 
Kortademig zonder griep 

N=31 
33% 
84%

2 

68% 
 

84% 
84% 

N=28 
29% 
75% 
68% 

 
68% 
79% 

N=27 
19% 
67% 
62% 

 
82% 
67% 

N=20 
10%

3
 

75%
3 

55%
3
 

 
56% 
75% 

N=16 
13% 
75% 
50% 

 
56% 
75% 

N=22 
18% 
64% 
59% 

 
64% 
62%

4 

1
 Kortademigheid waarbij het kind tussen het ademhalen door maar één of twee woorden achter elkaar kan 

zeggen 
2 
N=30, 

3
  N=20, 

4 
 N=21 

 
Het piepen op de borst en de last die de kinderen hiervan ondervinden, heeft een 
wisselend verloop. In eerste instantie lijkt er sprake van een vermindering van klachten, 
maar de gunstige ontwikkeling zet zich niet voor tot en met de laatste meting. 
 
In de oude woonsituatie hebben 32 kinderen (91%) in de drie maanden voorafgaand aan 
de meting last van kortademigheid of benauwdheid (tabel 6.7). Ruim tweederde (68%) 
hiervan geeft aan hierdoor beperkt te zijn in hun dagelijkse bezigheden en eenderde is 
soms zelfs zo kortademig dat het kind tussen het ademhalen door maar één of twee 
woorden achter elkaar kon zeggen (tabel 6.9). 
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6.2.4 Overige klachten 
In tabel 6.10 is de prevalentie van een aantal luchtwegklachten en infecties 
weergegeven. Een droge hoest, vastzittend slijm en last van slijm zonder verkoudheid 
zijn de klachten met de hoogste prevalenties. Op alle drie deze klachten zien we een 
afname van percentages in de tijd. De overige klachten komen beperkt voor. Uit tabel 
6.11 blijkt dat de kans op een ernstige infectie van de luchtwegen, keel, neus of oren 
lager is bij meting 5 en 6 ten opzichte van meting 2. 
 
Tabel 6.10 Percentage kinderen die in de drie maanden voorafgaand aan de meting last hebben van 
luchtwegklachten en ontstekingen per meetmoment 

Overige klachten Meting 1 Meting 2 Meting 3 Meting 4 Meting 5 Meting 6 

Droge hoest  N=36 
67% 

N=36 
67% 

N=35 
49% 

N=33 
46% 

N=34 
50% 

N=35 
51% 

Vastzittend slijm N=36 
81% 

N=35 
54% 

N=36 
61% 

N=33 
64% 

N=34 
38% 

N=35 
43% 

Last van slijm zonder 
verkoudheid 

N=36 
67% 

N=36 
39% 

N=36 
47% 

N=30 
37% 

N=34 
29% 

N=35 
34% 

Bronchitis
1 

N=35 
34% 

N=35 
11% 

N=35 
11% 

N=33 
6% 

N=34 
- 

N=34 
6% 

Longontsteking N=36 
8% 

N=35 
6% 

N=36 
6% 

N=33 
- 

N=34 
3% 

N=35 
- 

Pseudo-kroep
2 

N=31 
- 

N=36 
6% 

N=35 
3% 

N=33 
- 

N=34 
- 

N=35 
- 

Diagnose griep/ernstige 
verkoudheid 

N=32 
38% 

N=35 
26% 

N=34 
32% 

N=33 
15% 

N=34 
9% 

N=35 
11% 

Keelontsteking N=36 
6% 

N=36 
8% 

N=36 
6% 

N=33 
6% 

N=34 
3% 

N=34 
3% 

Oorontsteking N=35 
9% 

N=35 
9% 

N=36 
- 

N=33 
6% 

N=34 
6% 

N=35 
3% 

1 
Bronchitis is een aandoening van de longen, waarbij ontsteking en irritatie van het longweefsel een rol spelen. 

Dit bemoeilijkt de ademhaling. Acute bronchitis, waarbij met bacteriën geïnfecteerd slijm uit de longen wordt 
opgehoest, ontstaat vaak na verkoudheid of griep. Acute chemische bronchitis wordt veroorzaakt door het 
inademen van irriterende dampen, zoals rook, chloor, ammonia of ozon. 
2 
Pseudo-kroep is een virusinfectie aan het bovenste deel van de luchtpijp. Het kind gaat moeilijk en hoorbaar 

inademen. Bij astma is juist de uitademing piepend, astma zit voornamelijk in de lagere luchtwegen. Pseudo-
kroep komt voor bij kinderen van zes maanden tot vijf jaar.  
 
Tabel 6.11 Ernstige infectie van luchtwegen, keel, neus of oren in 3 maanden voorafgaand aan de meting per 
meetmoment met bijbehorende odds ratio (OR), 95% betrouwbaarheidsinterval (95% BI) en overall p-waarde 
 N % OR

1 
95% BI Overall p-waarde 

     p=0,01 
Meting 1 34 68% 1,2 0,5 - 2,6  
Meting 2 36 64% 1   
Meting 3 36 53% 0,6 0,3 - 1,3  
Meting 4 33 49% 0,5 0,2 - 1,2  
Meting 5 34 37% 0,2 0,1 - 0,6  
Meting 6 35 39% 0,2 0,1 - 0,6  
1
 Odds ratio’s zijn gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht, vetgedrukte OR verschillen significant van meting 2 

 

6.3 Medicatie 
 
Tweeëndertig kinderen gebruiken op het moment van de eerste meting medicijnen tegen 
ademhalingsklachten (89%). Van 31 kinderen van wie de soort medicatie bekend is, 
gebruiken 29 kinderen een ontstekingsremmer. Bij de laatste meting geeft ruim driekwart 
van de ouders aan dat hun kinderen medicijnen gebruiken. Het aantal kinderen dat 
kortwerkende luchtwegverwijders gebruikt is afgenomen van 27 (87%) kinderen bij 
meting 1 tot 17 (63%) kinderen bij de laatste meting. Het percentage kinderen dat 
langwerkende luchtwegverwijders en ontstekingsremmers gebruikt, lijkt niet te zijn 
afgenomen. 
 

In de vragenlijst is naast de soort medicatie (merknaam), de sterkte en het aantal pufjes 
per dag gevraagd. Ook werd gevraagd het etiket van de medicatie in te plakken. De dosis 
en het aantal pufjes is lang niet door iedereen en bij elke meting ingevuld. Door de 
beperkte kwaliteit van de data wordt in dit hoofdstuk niet op de hoeveelheid medicatie 
ingegaan. Het medicijngebruik is tevens in het dagboek nagevraagd. In hoofdstuk 8 zijn 
de resultaten hiervan beschreven (paragraaf 8.2.2).
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Tabel 6.12 Astma medicatie per meetmoment 

 Meting 1 Meting 2 Meting 3 Meting 4 Meting 5 Meting 6 

Medicijngebruik 
Ja 
Nee 

N=36 
32 (89%) 
4 (11%) 

N=36 
32 (89%) 
4 (11%) 

N=36 
31 (86%) 
5 (14%) 

N=33 
27 (85%) 
6 (15%) 

N=34 
26 (76,5%) 
8 (23,5%) 

N=35 
27 (77%) 
8 (23%) 

Aantal kinderen van wie soort 
medicatie bekend is 

N=31 N=31 N=30 N=27 N=27 N=27 

Kortwerkende luchtwegverwijders 
(kWBD) 

27 (87%) 25 (81%) 23 (74%) 18 (67%) 17 (63%) 17 (63%) 

Langwerkende luchtwegverwijders 
(LWBD) 

15 (48%) 17 (55%) 17 (57%) 16 (60%) 18 (67%) 14 (52%) 

Ontstekingsremmers 
 

29 (94%) 27 (87%) 26 (87%) 23 (85%) 24 (89%) 23 (85%) 

Combinatie medicatie 
KWBD + LWBD + ontstekingsremmer 
KWBD + ontstekingsremmer 
LWBD + ontstekingsremmer  
KWBD 
Ontstekingsremmer 
Alleen anti-allergie 

 
13 (42%) 
14 (45%) 
2 (6,5%) 

- 
- 

2 (6,5%) 

 
13 (42%) 
10 (32%) 
3 (10%) 
3 (10%) 
1 (3%) 
1 (3%) 

 
12 (40%) 
10 (34%) 
4 (13%) 
3 (10%) 

 
- 

 
9 (33%) 
6 (22%) 
7 (25%) 
3 (11%) 
1 (4%) 
1 (4%) 

 
10 (37%) 
3 (11%) 
7 (26%) 
4 (15%) 
2 (7%) 
1 (4%) 

 
9 (33%) 
6 (22%) 
3 (11%) 
2 (7%) 

4 (15%) 
3 (11%) 

 

 
Tabel 6.13 geeft een overzicht van het aantal kinderen waarbij de medicatie in de drie 
maanden voorafgaand aan de meting gewijzigd is. Het aantal kinderen waarbij de 
medicatie is veranderd, varieert per meting tussen de 9 en 14 kinderen. Bij meting 1 en 2 
is de reden meestal een toename van klachten. Per individu is het medicijngebruik over 
de zes metingen bekeken. Bij 21 kinderen wordt bij alle metingen aangegeven dat ze 
medicatie gebruiken in verband met astma en/of allergie. Eén kind heeft gedurende het 
project helemaal geen medicatie gebruikt en bij 14 kinderen wisselt het medicijn gebruik. 
Zeven kinderen gebruiken geen medicatie op meting 6 en/of eerdere metingen. Bij de 
overige kinderen wisselt het medicijngebruik één of meerdere malen tussen meting 1 tot 
en met 5, op meting 6 gebruiken deze 7 kinderen wel medicatie.  
 
Tabel 6.13 Wijziging in medicatie in de drie maanden voorafgaand aan de meting en reden wijziging 

 Meting 1 Meting 2 Meting 3 Meting 4 Meting 5 Meting 6 

Aantal kinderen met 
wijziging medicatie 

N=14 N=12 N=9 N=11 N=9 N=10 

Toename klachten 
Afname klachten 
Anders 

9 
1 
4 

8 
2 
2 

4 
2 
3 

5 
4 
2 

1 
7 
1 

4 
4 
2 

 

6.4 Invloed verhuizen op gezondheid 
 
Vanaf meting 2 is gevraagd naar de mening van de ouders over de invloed van het 
verhuizen op de gezondheid van hun kind. Anderhalf tot twee jaar na het verhuizen 
signaleert de helft van de ouders een verbetering van de gezondheid (figuur 6.1). Kort na 
de verhuizing geeft 21% van de ouders aan een toename van klachten te signaleren en 
vermoeden dat dit te maken heeft met de drukte en spanning rondom de verhuizing en 
het stof (bouwstof) in en om de nieuwe woning. Ook is de ouders gevraagd aan te geven 
waaraan men merkt dat de klachten van het kind afgenomen of toegenomen zijn en 
waardoor dit naar hun idee is veroorzaakt.  
 
Minder astma-aanvallen, minder niesklachten (bij het opstaan), een verbeterde conditie 
en minder medicatie worden genoemd om aan te geven dat de gezondheid van de 
kinderen is verbeterd. De mensen die een positieve invloed van de verhuizing ervaren, 
wijden dit vooral aan het binnenmilieu van de woning. Ook de woonomgeving (schone 
lucht en mogelijkheden om kinderen buiten te laten spelen) en een huis wat eenvoudig 
schoon te maken is, worden genoemd als mogelijke oorzaak voor de verbeterde 
gezondheid. Daarnaast wordt er op gewezen dat kinderen mogelijk over de klachten 
heen groeien, kinderen nu beter ingesteld zijn op medicatie en er een goede begeleiding 
van een huisarts is.  
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Figuur 6.1 Oordeel van ouders over de invloed van verhuizing op de gezondheid van hun kind 

 
Bij meting 4 is aan de ouders gevraagd of er een verandering was in sportfrequentie en 
buitenspelen in vergelijking met de oude woonsituatie. In figuur 6.2 is het percentage 
kinderen weergegeven dat na de verhuizing vaker, evenveel of minder vaak sport en 
buiten speelt. 
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Figuur 6.2 Vergelijking van de hoeveelheid tijd dat kinderen sporten en buiten spelen in de nieuwe woonsituatie 
vergeleken met de oude woonsituatie (N=31) 

 
Negentwintig procent van de kinderen sport vaker en 19% minder vaak. De helft van de 
kinderen speelt vaker buiten na de verhuizing in vergelijking met de oude woonsituatie. 
De ouders geven aan dat een kindvriendelijke en veilige omgeving en veel kinderen en 
vriendjes in de buurt hier een bijdrage aan leveren. 
 
Bij meting 6 is de ouders gevraagd aan te geven of ze het eens/oneens waren met de 
stellingen: ‘Mijn kinderen vinden het fijn dat wij verhuisd zijn’ en ‘Ik vind het fijn dat wij 
verhuisd zijn’. In figuur 6.3 is de mening van de ouders over het verhuizen weergegeven. 
Bijna driekwart van de kinderen en de ouders staan volgens de ouders positief tegenover 
de verhuizing.  
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Figuur 6.3 Mening van kinderen (N=35) en ouders (N=33) over de stelling 'Ik vind het fijn dat ik verhuisd ben' 

 

6.5 Interpretatie bevindingen en conclusie verloop astma en 
allergieklachten 

 
Bevindingen en interpretatie 
Dit hoofdstuk laat een positieve ontwikkeling van door ouders gerapporteerde 
gezondheidsgegevens van hun kind zien. In de oude woonsituatie beoordelen de ouders 
de algemene gezondheid bij 86% van de kinderen als slecht of matig en bij de 
eindmeting is dat nog maar 35%. Bijna alle ouders (98%) maken zich bij de eerste meting 
zorgen over de gezondheid van hun kind (54% van de ouders maakt zich heel veel 
zorgen).Twee jaar na het verhuizen is dit percentage gedaald tot 47% (9% van de ouders 
maakt zich heel veel zorgen). 
 
Opvallend is dat al bij de tweede meting, kort na het verhuizen of tijdens de 
verhuisperiode, bij een groot deel van de uitkomstmaten een aanzienlijke verbetering 
wordt aangegeven. Bij het merendeel van de deelnemers werd op dat moment nog geen 
klinisch effect verwacht. De positieve ontwikkeling zet zich tot anderhalf jaar na de 
verhuizing verder door en daalt weer iets bij de laatste meting (twee jaar na het 
verhuizen). 
 
De grote vooruitgang tussen meting 1 en 2 zou verklaard kunnen worden door dat ouders 
op het moment van meting 1 nog geen uitsluitsel hadden over de definitieve toewijzing 
van een allergeenarme woning. Mogelijk is de gezondheidssituatie van de kinderen 
hierdoor op dat moment erger ingeschat, in de hoop dat dit de kans op een woning zou 
vergroten. Ook kan het zijn dat bij meting 2 een deel van de al verhuisde mensen sociaal 
wenselijk geantwoord heeft. Daarnaast leidt het positieve perspectief van een verhuizing 
mogelijk tot een andere (positievere) beleving van de gezondheid van het kind. 
 
Om de mogelijke vertekening van meting 1 uit te sluiten is in de analyse meting 2 als 
referentiewaarde gebruikt. Ten opzichte van meting 2 is er op de uitkomstmaten ervaren 
gezondheid, zorgen over de gezondheid, zorg ’s nachts, schoolverzuim en infectie van de 
luchtwegen een significante verbetering zichtbaar op minimaal meting 5 en 6 (anderhalf 
en twee jaar na de verhuizing). De meer astma en allergie specifieke uitkomstmaten 
(beperkingen door astma, neusklachten, piepen en benauwdheid laten een significant 
effect zien op eerdere metingen (meting 4 en 5) maar niet op de eindmeting. Bij het 
merendeel van deze indicatoren zien we wel een significante verbetering ten opzichte 
van meting 1. Het percentage kinderen dat last heeft van piepen en benauwdheid in de 
afgelopen 3 maanden is significant lager bij meting 4 en 5, maar niet meer bij meting 6. 
Over het algemeen wordt de gezondheid bij de laatste meting weer iets ongunstiger 
beoordeeld in vergelijking met de voorgaande metingen. 
 
Bij meting 1 en 2 gebruikt 89% van de kinderen medicatie voor astma. Bij de laatste 
meting is dit percentage gedaald tot 77%. Met name het gebruik van kortwerkende 
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luchtwegverwijders lijkt afgenomen te zijn. Echter, de data over medicijngebruik lijken niet 
erg betrouwbaar. Bij 21 kinderen wordt bij elke meting aangegeven dat het kind 
medicijnen gebruikt en bij 14 kinderen wisselt het medicijngebruik gedurende het project. 
Een nadere analyse van het medicijngebruik wordt uitgevoerd in hoofdstuk 8. 
 
Ruim de helft van de ouders geeft twee jaar na het verhuizen aan dat de verhuizing een 
positieve invloed heeft gehad op de astma en/of allergieklachten van hun kind. Door de 
onderzoeksopzet is onduidelijk waardoor de gezondheid veranderd is. Natuurlijk beloop, 
sociale factoren, maar ook het beter ingesteld zijn op medicatie kan van invloed zijn 
geweest. In de vierde meting geven de ouders aan dat de helft van de kinderen vaker 
buiten speelt in vergelijking met de oude woonsituatie. Circa driekwart van de ouders en 
de kinderen vinden het fijn dat ze verhuisd zijn naar een allergeenarme woning. De 
positieve houding kan ook een bijdrage leveren aan de positieve beoordeling van de 
gezondheid.  
 
Kanttekeningen bij het onderzoek 
In dit onderzoek zijn gegevens met behulp van een vragenlijst verkregen. De uitkomsten 
weerspiegelen de gezondheidsbeleving door de ouders. De subjectieve beleving kan 
door veel andere factoren worden beïnvloed en is minder betrouwbaar dan een 
objectieve meting.  
 
Door het ontbreken van een controle groep kan de ontwikkeling van de gezondheid niet 
vergeleken worden met het natuurlijke beloop van de gezondheid van kinderen met 
astma.  
Ernst van astmaklachten kunnen binnen een persoon veel variëren. Herhaalde metingen 
zijn daarom nodig, maar een continue registratie van klachten zou het beste beeld van de 
gezondheid geven. 
 
Vanwege de onderzoeksopzet en de beperkte toepasbaarheid van de meeste 
onderzoeksmethoden om de ontwikkeling van astma in kaart te brengen voor de 
onderzoekspopulatie (kinderen in de leeftijd van 5 –12 jaar), is gekozen de gezondheid 
met een combinatie van onderzoeksmethoden te evalueren. Bij kinderen onder de twaalf 
jaar zijn ouders nog een belangrijke bron voor het aangeven van gezondheidsklachten 
van een kind. Omdat het merendeel van de kinderen bij aanvang van het onderzoek 
jonger dan twaalf is, is gekozen een vragenlijst over astmaklachten af te nemen bij de 
ouders. Het nadeel is dat bij oudere kinderen in de populatie ouders niet altijd goed op de 
hoogte zijn van de klachten en kunnen klachten worden onder- en overschat. In de loop 
van het project zou de beoordeling van de gezondheid van de kinderen door de ouders 
dan minder betrouwbaar kunnen zijn. 
 
Refentiewaarden 
De ISAAC-vragenlijst is als uitgangspunt genomen, waarbij in plaats van naar de 
prevalentie in de afgelopen 12 maanden of het voorkomen van symptomen ooit, 
gevraagd is naar klachten in de afgelopen 3 maanden. Daarnaast is de ISAAC-vragenlijst 
bedoeld om prevalentie van astma, hooikoorts en eczeem vast te stellen en niet zozeer 
een verandering van ernst van astma- of allergieklachten te meten. De ISAAC-vragenlijst 
wordt meestal gebruik om inzicht te krijgen in de prevalentie van astma, hooikoorts en 
eczeem in de algemene populatie (Van den Ven, 2005) of bij hoog risicogroepen bij 
primaire preventie projecten (Schönberger et al, 2005; Koopman et al, 2002). De 
prevalentie van klachten ligt in ons onderzoek veel hoger dan in een algemene of 
risicopopulatie. De uitkomsten uit dit onderzoek zijn hierdoor maar beperkt vergelijkbaar 
met resultaten uit de literatuur.  
 
Conclusie 
Uit het onderzoek blijkt dat de zelfgerapporteerde gezondheid verbetert tot 1,5 jaar na het 
verhuizen, daarna stabiliseert de gezondheid. De meer astmaspecifieke uitkomstmaten 
(piepen en benauwdheid) laten twee jaar na het verhuizen zelfs een lichte toename van 
klachten zien ten opzichte van de voorgaande meting. Ten opzichte van de eerste meting 
is er wel sprake van een verbeterde gezondheid. Ruim de helft van de ouders is van 
mening dat de gezondheid van hun kind na het verhuizen is verbeterd. 



Effectevaluatie allergeenarme woningen 81 

Vanwege het ontbreken van een controle groep en het kleine aantal kinderen in de 
onderzoekspopulatie kunnen geen uitspraken gedaan worden over de oorzaak van de 
veranderde gezondheid. Factoren als natuurlijk beloop, regressie naar het gemiddelde en 
andere factoren op sociaal niveau of in de woonomgeving kunnen van invloed zijn 
geweest op een verandering van de gezondheid van de kinderen. 
 
 



Effectevaluatie allergeenarme woningen 82 

6.6 Literatuur hoofdstuk 6 
 
Asher MI, Keil U, HR Anderson, R Beasly, S Crane, F Martinez, EA Mitchell, N Pearce, B 
Sibbald, AW Stewart. International Study on Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC): 
rationale and methods. Eur Respir Journal 1995;8:483-491. 
 
Koopman LP, RT van Strien, M Kerkhof, A Wijga, HA Smit, JC de Jongste, J Gerritsen, 
RC Aalberse, B Brunekreef, HJ Neijens. Placebo-controlled trial of house dust mite-
impermeable matrass covers. Environmental Health Perpectives 2002;110:A693-698. 
 
Schönberger HJAM, E Dompeling, JA Knottnerus, T Maas, JWM Muris, C van Weel, CP 
van Schayck. The PREVASC study: the clinical effect of a multifaceted educational 
intervention to prevent childhood asthma. Eur Respir Journal 2005;25:660-670. 
 
Twisk, JWR. Applied longitudinal data analysis for epidemiology. A practical guide. 
Cambridge University Press. 2003. P 301. 
 
Ven MOM van den, RJJM van den Eijnden, RCME Engels. Prevalentie van astma, 
hooikoorts en eczeem bij Nederlandse vroeg-adolescenten. TSG 2005;83(3):135-144. 



Effectevaluatie allergeenarme woningen 83 

7 Kwaliteit van leven 
 
Hoofdstuk 7 beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van leven van de 
kinderen die deelnemen aan het project. Paragraaf 7.1 beschrijft de wijze waarop de data 
zijn verzameld en geanalyseerd en geeft een beschrijving van het meetinstrument. De 
resultaten zijn beschreven in paragraaf 7.2 en 7.3. Het hoofdstuk sluit af met een 
discussie van de resultaten en de conclusie (7.4). 
 

7.1 Onderzoeksmethode kwaliteit van leven 
 
Kwaliteit van leven is een belangrijke maat om het gezondheidseffect van een interventie 
weer te geven. In dit onderzoek is gekozen om de kwaliteit van leven van de kinderen 
met een ziekte specifieke vragenlijst te meten. 
 
7.1.1 Dataverzameling kwaliteit van leven 
Met behulp van een gevalideerde en in het Nederlandse vertaalde vragenlijst (Pediatric 
Astma Quality of Life Questionnaire; PAQLQ) is de kwaliteit van leven van de kinderen in 
kaart gebracht (Juniper et al, 1996a; Raat et al, 2005). Het instrument geeft inzicht in de 
mate waarin de kinderen zich beperkt voelen door hun ziekte in het dagelijkse leven. Om 
de ontwikkeling van kwaliteit van leven gedurende het project te volgen zijn de kinderen 
van zeven jaar en ouder drie keer geïnterviewd (N=25, 26, 27). Een half jaar voor het 
verhuizen vond de eerste meting plaats (meting 1). De andere twee interviews zijn 
respectievelijk 2 tot 5 maanden (meting 2) en 12 tot 17 maanden na het verhuizen 
(meting 3) afgenomen. Indien het kind jonger dan zeven jaar was, is één van de ouders 
geïnterviewd. Hiervoor is gebruik gemaakt van de kwaliteit van leven vragenlijst voor 
verzorgers van kinderen en jeugdigen met astma (Pediatric Astma Caregiver Quality of 
Life Questionnaire; PACQLQ) (Juniper et al, 1996b). Deze vragenlijst geeft een 
beoordeling van de kwaliteit van leven van de ouders weer. Dit in tegenstelling tot de 
PAQLQ die de kwaliteit van leven van de kinderen weergeeft. 
 
De interviews zijn afgenomen door getrainde interviewers. Op elk meetmoment is de 
vragenlijst op dezelfde wijze afgenomen en is gevraagd naar de kwaliteit van leven in de 
week voorafgaand aan het interview. Vanwege de tijdsduur tussen de metingen (één jaar 
versus twee maanden bij valideren van meetinstrument) is afgeweken van de standaard 
afname methode. Bij de vervolgbezoeken zijn de voorgaande scores namelijk niet 
voorgelegd en is niet naar het verschil gevraagd ten opzichte van de voorgaande meting. 
Bij de tweede meting is de kinderen na het interview aanvullend gevraagd of ze na het 
verhuizen meer of minder last hebben van hun astma. Bij 25 van de 36 kinderen (69%) 
was het bij de nulmeting mogelijk om het interview af te nemen. In de loop van het 
onderzoek nam dit aantal toe tot 29 kinderen. Bij 27 kinderen is op minimaal twee 
meetmomenten het interview afgenomen. Bij 25 kinderen is zowel op meting 1 en meting 
2 de vragenlijst afgenomen, bij 24 kinderen zowel meting 1 en meting 3 en bij 26 
kinderen zowel meting 2 en 3. 
  
Tabel 7.1 Achtergrondkenmerken kinderen waarbij de PAQLQ op minimaal twee meetmomenten is afgenomen 

 Meting 1 Meting 2 Meting 3 

Geslacht 
Meisje 
Jongen 

N=25 
10 (40%) 
15 (60%) 

N=27 
10 (37%) 
17 (63%) 

N=26 
10 (38,5%) 
16 (61,5%) 

Leeftijd bij afname 
Gemiddelde (SD) 
Range 

N=25 
9,8 (1,7) 
8-13 jaar 

N=27 
10,4 (1,9) 
7-14 jaar 

N=26 
11,3 (1,9) 
8-15 jaar 

Ernst astma
1 

Licht-matig 
Matig 
Matig-ernstig 
Ernstig 

N=24 
2 (8%) 
4 (17%) 
7 (29%) 

11 (46%) 

N=26 
2 (8%) 
4 (15%) 
8 (31%) 

12 (46%) 

N=25 
2 (7%) 
4 (15%) 
8 (30%) 

13 (48%) 
1
 Ernst astma op basis van beoordeling behandelend arts op moment van selectie 

 
Tabel 7.1 geeft een overzicht van achtergrondkenmerken van de kinderen waarbij de 
PAQLQ-vragenlijst op minimaal twee meetmomenten is afgenomen. De gemiddelde 
leeftijd van de kinderen bedroeg 9,8 jaar bij meting 1 en bij de laatste afname 11,3 jaar. 
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Bij circa driekwart van de kinderen is er sprake van matig tot ernstig of ernstig astma. Bij 
meting 2 geeft driekwart van de kinderen (20 kinderen) aan dat de astma- en/of 
allergieklachten minder zijn dan in de oude woning. Vijf kinderen geven aan dat hun 
gezondheid niet is verbeterd en één kind kan de vraag niet beantwoorden. 
 
7.1.2 De meetinstrumenten 
De PAQLQ-vragenlijst geeft inzicht in de kwaliteit van leven in de afgelopen week. De 
vragenlijst bestaat uit 23 items met antwoorden op een 7-puntsschaal (1 tot en met 7). 
Hoe lager de score hoe meer last van astma en daarmee een lagere beoordeling van de 
kwaliteit van leven. De 23 items zijn onder te verdelen in drie domeinen; symptomen van 
astma (voorbeeld: Hoe vaak deze week was je moe door astma?), activiteiten beperking 
door astma (voorbeeld: Hoe vaak deze week kon je anderen niet bijhouden door astma?) 
en emotioneel functioneren in relatie tot astma (voorbeeld: Hoe vaak deze week had je 
het gevoel dat je anders was dan anderen of er niet bij hoorde door je astma?) (tabel 
7.2). Per domein kan een gemiddelde score berekend worden. De gemiddelde score over 
de drie domeinen vormen de indicator ‘kwaliteit van leven totaal’. De richtlijn voor een 
verbeterde of verslechterde kwaliteit van leven (klinisch relevant) is een verschilscore van 
0,5 per item, per domein en voor kwaliteit van leven totaal (Juniper et al, 1996a). 
 
Tabel 7.2 Samenstelling vragenlijsten kwaliteit van leven voor de kinderen (PAQLQ) en de ouders (PACQLQ) 

PAQLQ-vragenlijst PACQLQ-vragenlijst 

Kwaliteit van leven kinderen totaal 
Domein symptomen 
Domein activiteitenbeperking 
Domein emotioneel functioneren 

23 items 
10 items 
5 items 
8 items 

Kwaliteit van leven ouders totaal 
Domein activiteitenbeperking 
Domein emotioneel functioneren 

13 items 
4 items 
9 items 

 
De vragenlijst voor de ouders is gericht op de ervaren kwaliteit van leven van de ouders 
zelf in relatie tot de astma van het kind. De 13 items van deze vragenlijst hebben 
betrekking op activiteitenbeperking (voorbeeld: Hoe vaak in de afgelopen week moest uw 
gezin plannen veranderen vanwege de astma van uw kind?) en het emotioneel 
functioneren van de ouder (voorbeeld: Hoe bezorgd was u de afgelopen week over de 
wijze waarop uw kind de normale dagelijkse bezigheden doet?). 
  

7.1.3 Data-analyse kwaliteit van leven 
Per domein van kwaliteit van leven is per individu een gemiddelde score berekend. Eén 
of meerdere missende items per domein, resulteren in een missende waarde voor het 
domein en een missende waarde voor de totaalscore. Voor de analyse van een verschil 
in scores tussen de metingen is gebruik gemaakt van de gegevens van de kinderen 
waarbij op minimaal twee meetmomenten een interview is afgenomen. 
 
Doordat een deel van de kinderen niet instaat was de PAQLQ vragenlijst te 
beantwoorden en een deel van de kinderen niet alle vragen kon beantwoorden, is het 
aantal kinderen met complete data klein. Slechts 16 kinderen van de 36 kinderen (44%) 
had complete data op alle drie de meetmomenten. 
 
Omdat lang niet alle kinderen drie activiteiten konden noemen waarbij ze last had van 
astma zijn de analyses ook uitgevoerd inclusief kinderen met één missende waarde per 
domein. De gemiddelde domeinscore van het aantal beschikbare items is berekend en 
gebruikt in de analyse. Op het onderdeel activiteiten beperking levert deze analyse vijf 
respondenten extra op. Op de andere domeinen varieert dit tussen één en vier extra 
respondenten. 
 
De scores zijn niet allemaal normaal verdeeld. De totaalscores per domein van meting 1 
wijken niet af van een normale verdeling, maar bij meting 2 is ‘emotioneel functioneren’ 
niet normaal verdeeld en bij meting 3 wijkt de verdeling van kwaliteit van leven totaal, 
symptomen en emotioneel functioneren af van de normale verdeling (getoetst met 

Shapiro-Wilk, p≤0,05). Voor het vergelijken van scores tussen metingen worden zowel de 
uitkomsten van de gepaarde t-test en de Wilcoxon rangtekentoets gepresenteerd. 
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7.2 Resultaten kwaliteit van leven van kinderen 
 
In paragraaf 7.2.1 en 7.2.2 worden algemene resultaten van de interviews beschreven. 
Paragraaf 7.2.3 gaat in op de verschillen van de totaalscores tussen de meetmomenten. 
 
7.2.1 Activiteiten 
Bij aanvang van het interview werd de kinderen gevraagd aan te geven bij welke 
activiteiten ze beperkt waren door hun astma in de afgelopen week. Nadat de kinderen 
zelf activiteiten hadden genoemd, werd een lijst met 36 activiteiten doorgenomen. Uit de 
lijst en de door de kinderen zelf genoemde activiteiten zijn drie activiteiten geselecteerd 
waarbij de kinderen de meeste last van hun astma hadden in de afgelopen week. 
Activiteit 1 werd door het kind geselecteerd als activiteit waarbij het kind de meeste last 
van zijn/haar astma had. De meest genoemde activiteiten bij de nulmeting zijn: 
hardlopen/rennen (14x), trappen lopen (10x), gym (5x), zwemmen (5x), slapen, 
voetballen, met dieren spelen (4x). Bij meting 2 is dit: hardlopen/rennen (17x), trappen 
lopen (9x), voetballen (9x), tikkertje (6x), fietsen (6x) en gym (4X). Bij de laatste meting 
wordt gymnastiek het meest genoemd (16x), fietsen (12x), hardlopen/rennen (9x), spelen 
met vrienden (6x), trappen lopen en voetbal (5x). Een overzicht van alle genoemde 
activiteiten per meetmoment is weergeven in bijlage VI (tabel 1). 
 
7.2.2 Beoordeling losse items 
Tabel 7.3 geeft een overzicht van de items met de hoogste en de laagste score per 
meting. Bij elke meting zijn steeds dezelfde vier items het laagst beoordeeld: het last 
hebben van astma bij de drie door de kinderen geselecteerde activiteiten en ‘last van 
astma bij bezigheden over het geheel genomen’ scoren het laagst. 
 
Tabel 7.3 De door kinderen vier hoogst en laagst beoordeelde items per meting (schaalscore 1-7) 

Vier laagst beoordeelde items Meting 1 Meting 2 Meting 3 

Last van astma bij activiteit 1
1 

2,86 3,54 4,12 
Last van astma bij activiteit 2

1
 3,78 3,69 4,32 

Last van astma bij activiteit 3
1
 3,59 4,20 4,52 

Last van astma bij bezigheden over het geheel 3,20 4,07 4,68 
Vier hoogst beoordeelde items    

Boos door astma 5,60  6,45 
Bang door een astma-aanval 5,58 6,46 6,34 
Kwaad op jezelf door astma 5,52   
Gevoel anders te zijn door astma 5,24  6,34 
Kwaad door anderen niet bij kunnen houden  6,29  
Last van astma-aanval  6,21  
Humeurig door astma  6,07  
’s nachts wakker worden   6,48 
Niet genoeg slaap ’s nachts door astma   6,41 
1 
Door kinderen zelf genoemde activiteiten (zie 7.2.1) 

 
De items die het hoogst worden beoordeeld, variëren tussen de metingen. Het merendeel 
van deze items heeft betrekking op het emotioneel functioneren in relatie tot astma. In de 
nulmeting scoort geen van de 23 items gemiddeld gelijk of hoger dan zes (bijna nooit/ 
bijna geen last en nooit/helemaal geen last). Bij meting 2 is dit aantal gestegen tot 5 
items en bij meting 3 tot 10 items. 
 
7.2.3 Totaalscores en scores per domein 
Tabel 7.4 geeft de gemiddelde scores per domein en van kwaliteit van leven totaal per 
meting weer van de kinderen waarbij minimaal twee metingen verricht zijn. Deze tabel is 
opgenomen om op groepsniveau inzicht te krijgen in de gemiddelde score op kwaliteit 
van leven en uitkomsten te kunnen vergelijking met ander onderzoek. Bij alle metingen 
wordt het domein activiteiten beperking het laagst beoordeeld. 
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Tabel 7.4 Gemiddelde score (95% BI) op kwaliteit van leven van kinderen per meting 

Domein N Gemiddelde score (95% BI) 

Kwaliteit van leven 
Meting 1 
Meting 2 
Meting 3 

 
20 
24 
21 

 
4,1 
5,1 
5,5 

 
(3,6 - 4,7) 
(4,5 - 5,5) 
(4,9 - 5,9) 

Symptomen 
Meting 1 
Meting 2 
Meting 3 

 
24 
27 
26 

 
4,3 
5,4 
5,8 

 
(3,4-4,7) 
(4,6-5,7) 
(5,1-6,2) 

Activiteitenbeperking 
Meting 1 
Meting 2 
Meting 3 

 
20 
24 
21 

 
3,4 
4,0 
4,6 

 
(2,8-4,0) 
(3,2-4,6) 
(3,9-5,2) 

Emotioneel functioneren 
Meting 1 
Meting 2 
Meting 3 

 
24 
27 
26 

 
5,1 
6,1 
6,2 

 
(4,2-5,6) 
(5,5-6,4) 
(5,8-6,6) 

 

In tabel 7.5 zijn de gemiddelde verschilscores weergegeven op kwaliteit van leven en de 
drie domeinen tussen de meetmomenten. Het aantal respondenten verschilt per meting 
tussen de domeinen door missende waarden. Er is zowel getoetst met de Student t-test 
als de Wilcoxon rangtekentoets omdat niet alle variabelen normaal verdeeld zijn. De 
score op kwaliteit van leven totaal en van alle domeinen is significant hoger bij meting 3 
dan bij meting 1 (tabel 7.5). Op het domein ‘symptomen’ en ‘emotioneel functioneren’ is 
al een verbetering zichtbaar bij meting 2. Uit tabel 7.5 blijkt dat de toename op kwaliteit 
van leven en de domeinen symptomen en emotioneel functioneren minimaal één is en dit 
betekent een aanzienlijke verbetering in ervaren kwaliteit van leven (zie ook tabel 2 in 
bijlage VI). 
 
Tabel 7.5 Gemiddelde score (SD) op kwaliteit van leven van kinderen per meting 

Domein N Gemiddelde verschilscore (SD) p-waarde1 p-waarde2 

Kwaliteit van leven 
Meting 1 versus 2 
Meting 1 versus 3 

 
18 
16 

 
0,68 (1,41) 
1,18 (1,39) 

 
0,057 
0,004 

 
0,112 
0,004 

Symptomen 
Meting 1 versus 2 
Meting 1 versus 3 

 
24 
23 

 
1,00 (1,54) 
1,36 (1,37) 

 
0,004 
0,000 

 
0,007 
0,000 

Activiteitenbeperking 
Meting 1 versus 2 
Meting 1 versus 3 

 
18 
16 

 
0,20 (1,61) 
0,86 (1,55) 

 
0,605 
0,042 

 
0,586 
0,036 

Emotioneel functioneren 
Meting 1 versus 2 
Meting 1 versus 3 

 
24 
23 

 
0,95 (1,55) 
1,11 (1,50) 

 
0,007 
0,002 

 
0,008 
0,001 

1 
Verschil tussen meting 1 en meting 2 of meting 3 getoetst met student t-test. 

2 
Verschil tussen meting 1 en meting 2 of meting 3 getoetst met Wilcoxon rangtekentoets. 

 

In figuur 7.1 tot en met 7.3 is per meting het percentage kinderen weergegeven met een 
score van 1 tot en met 3, 3 tot 6 en groter of gelijk aan 6 per domein. De figuren laten een 
vergelijkbaar beeld zien en weerspiegelen de toename van de kwaliteit van leven. 
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20%
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80%
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score 1 t/m 3 3 < score <6 score groter of gelijk 6

 
Figuur 7.1 Symptoomscore per meting ingedeeld in drie klassen (N=24,27,26) 
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Figuur 7.2 Score activiteitenbeperking per meting ingedeeld in drie klassen (N=20,24,21) 
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Figuur 7.3 Score emotioneel functioneren per meting ingedeeld in drie klassen (N=24,27,26) 
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Figuur 7.4 Score kwaliteit van leven totaal per meting ingedeeld in drie klassen (N=20,24,21) 

 
Figuur 7.4 wordt het percentage kinderen weergegeven ingedeeld naar score op kwaliteit 
van leven. Bij meting 1 heeft geen kind een score groter of gelijk aan 6 op kwaliteit van 
leven totaal. Bij meting 2 en 3 heeft respectievelijk 25% en 28% (zes kinderen) een score 
groter of gelijk aan 6 (bijna nooit/bijna geen last en nooit/helemaal geen last). 
 
Tabel 7.6 geeft de verandering van kwaliteit van leven weer tussen meting 1 en meting 3 
op individueel niveau. Bij tien van de 16 kinderen (63%) is de score op kwaliteit van leven 
totaal toegenomen met minimaal 0,5 en bij één kind is er sprake van een verminderde 
kwaliteit van leven. Op het domein symptomen is het percentage kinderen met een 
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verbeterde kwaliteit van leven procentueel het grootst. Negentien van de 24 kinderen 
(79%) geven aan minder last te hebben van astma symptomen. 
 
Tabel 7.6 Toe- en afname van kwaliteit van leven kwaliteit van leven tussen meting 1 en meting 3 

Verschilscore meting 1 en 3 Kwaliteit van leven Symptomen Activiteiten-
beperking 

Emotioneel 
functioneren 

 N=16 N=24 N=16 N=23 

kleiner of gelijk aan -0,5 1 1 3 1 

tussen -0,5 en 0,5 5 3 2 10 

tussen 0,5 en 1 2 6 5 2 

groter of gelijk aan 1 8 13 6 10 

 

7.3 Resultaten kwaliteit van leven van ouders 
 
Ook ouders beoordelen hun eigen kwaliteit van leven steeds hoger (bijlage VI, tabel 3), 
maar bij het vergelijken van scores op kwaliteit van leven, activiteitenbeperking en 
emotioneel functioneren tussen meting 1 en meting 3 is er geen significant verschil 
(Wilcoxon rangtekentoets). In de nulmeting zijn twaalf ouders geïnterviewd en bij de 
laatste meting nog maar zes ouders. Door de wijze van dataverzameling en de kleine 
aantallen kunnen geen betrouwbare uitspraken gedaan worden over de kwaliteit van 
leven van de ouders.  
 

7.4 Interpretatie bevindingen en conclusie kwaliteit van leven 
 
Bevindingen en interpretatie 
Uit ons onderzoek komt een positieve ontwikkeling van de kwaliteit van leven van de 
kinderen naar voren. Ten opzichte van de meting in de oude woonsituatie scoren de 
kinderen op groepsniveau anderhalf jaar na het verhuizen gemiddeld één punt hoger op 
kwaliteit van leven totaal. De meeste vooruitgang zien we op het domein ‘symptomen’. Bij 
tien kinderen (63%) is de verschilscore tussen de nulmeting en meting 3 op kwaliteit van 
leven totaal minimaal 0,5. Een verschilscore van minimaal 0,5 wordt gezien als een 
klinisch relevante verbetering. Op het domein symptomen hebben 19 (79%) kinderen een 
verschilscore groter of gelijk aan 0,5; bij het domein activiteitenbeperking 11 (69%) en 12 
(52%) bij het domein emotioneel functioneren.  
 
Over het algemeen rapporteren kinderen met astma bij de PAQLQ een grotere beperking 
op het domein activiteiten dan bij symptomen of emotioneel functioneren (Rydstrom et al, 
2005, Raat et al, 2005; Lemansky et al, 2002). Ook in dit onderzoek krijgt het sub-domein 
activiteitenbeperking de laagste score toegekend.  
 
Kanttekeningen bij het onderzoek 
Astma is een ziekte waarin klachtenvrije perioden worden afgewisseld met perioden met 
klachten. De vragenlijst gaat in op activiteiten in de afgelopen week en weerspiegelt 
hiermee een momentopname. Resultaten zijn afhankelijk van de gezondheid van het kind 
in de week voorafgaand aan het interview. Gegevens over de gezondheidssituatie in de 
week voorafgaand aan het interview ontbreken, daarom moeten gegevens op individueel 
met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. Van de gegevens op groepsniveau mag 
verondersteld worden dat dit een betrouwbaar beeld weergeeft. Omdat jaarlijks de 
interviews in dezelfde periode zijn afgenomen, wordt geen seizoenseffect verwacht.  
 
In de standaard methodiek van de PAQLQ wordt het kind gevraagd het verschil ten 
opzichte van de vorige meting aan te geven. In dit onderzoek is van de standaard 
navraag methode afgeweken, omdat de duur tussen de interviews één jaar bedroeg. 
Verwacht werd dat het voor de meeste kinderen moeilijk zou om de gezondheidssituatie 
van de vorige keer te herinneren en het verschil aan te geven. Wel is bij de tweede 
meting de kinderen gevraagd of ze vonden dat de astma- en allergieklachten na de 
verhuizing waren verbeterd. Het merendeel van de kinderen kon deze vraag 
beantwoorden, maar de vraag had wel enige uitleg nodig. Door het afwijken van de 
standaard methodiek zijn gegevens beperkt vergelijkbaar met exacte uitkomsten van 
andere interventiestudies, maar tendensen kunnen wel vergeleken worden. Daarnaast 
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wordt de beperkte vergelijkbaarheid voor een groot deel veroorzaakt doordat de aard van 
de interventie aanzienlijk verschilt met andere studies. 
 
Een deel van de kinderen was niet in staat om de vragen tijdens het interview 
betrouwbaar te beantwoorden. Dit had voornamelijk te maken met de jonge leeftijd van 
een aantal kinderen. Er is gekozen om dan de ouders te interviewen. Als het kind bij een 
volgende meting wel in staat was de vragen van het interview te beantwoorden, is alleen 
het kind geïnterviewd. Uit onderzoek van Le Coq (2000) blijkt dat de onderwerpen 
gevoelens over astma, zelfbeeld en ervaren beperkingen in het dagelijkse leven een 
betrouwbaarder beeld geven indien de vragenlijst bij het kind wordt afgenomen. Het was 
beter geweest om zowel het kind als de ouders te interviewen over de kwaliteit van leven, 
omdat er dan op minimaal één van de twee uitkomstmaten een volledige dataset 
beschikbaar was. Het aantal ouders met een meting op alle drie de meetmomenten is nu 
ook erg klein (n=6) waardoor geen betrouwbare uitspraken over de kwaliteit van leven 
van de ouders kunnen worden gedaan.  
 
Als een kind één vraag in het interview niet kon beantwoorden resulteerde dit in een 
missende waarde op het betreffende domein en op de totale score van kwaliteit van 
leven. Door deze strenge methodiek is het aantal kinderen met een score op zowel 
meting 1 als meting 3 vrij klein. Lang niet alle kinderen konden drie activiteiten noemen 
waarbij ze last had van astma. Aanvullend is daarom een analyse uitgevoerd, waarbij 
voor de kinderen met één missende waarde per domein toch een domeinscore is 
berekend. Uitkomsten van deze soepeler analyse verschillen niet van de eerder 
beschreven resultaten (bijlage VI, tabel 4 en 5).  
 
Gedurende het project verandert de leeftijd van de kinderen. Met een verandering in 
leeftijd kan een kind bepaalde aspecten van kwaliteit van leven belangrijker of minder 
belangrijk beoordelen. Uit onderzoek van Tabak en Tijhuis (2002) blijkt dat kinderen in de 
leeftijd van 10 tot 13 jaar zich sterker beperkt voelen op het gebied van fysiek, emotioneel 
en sociaal functioneren dan kinderen in de leeftijd van 7 tot 9 jaar. 
Ook neemt de variatie in activiteiten met de leeftijd toe. Op de basisschoolleeftijd is het 
mee kunnen doen met activiteiten op school als daarbuiten het belangrijkste voor de 
kwaliteit van leven. Ook in de adolescentie blijft het mee kunnen doen met 
leeftijdsgenoten belangrijk, maar speelt emotioneel functioneren daarbij ook een grote rol. 
 
De onderzoekspopulatie bestaat voor een groot deel uit kinderen met matig tot ernstig 
astma. De gemiddelde score op kwaliteit van leven was bij de eerste meting laag in 
vergelijking met andere studies. Op basis van regressie naar het gemiddelde zou 
verwacht worden dat de gemiddelde uitkomst bij een herhaalde meting hoger ligt.  
 
Referentiewaarden 
Er is beperkt vergelijkingsmateriaal wat betreft effecten gemeten met de PAQLQ in 
langlopende interventies. Het instrument wordt veelal ingezet bij het testen van 
kortdurende interventies waaronder effecten van behandeling met medicatie (Knorr et al, 
1998; interventieduur 8 weken en Lemansky et al, 2002; interventieduur 7 maanden). 
Recent is onderzocht wat het effect van griepvaccinatie was op kwaliteit van leven en 
astmasymptomen (Bueving et al, 2004). Het betrof hier Nederlandse kinderen met astma 
tussen de 6 en 18 jaar die onderhoudsmedicatie gebruikten of wekelijks in het jaar 
voorafgaand aan de meting verlichtingsmedicatie gebruikten. Kinderen waren 
geselecteerd via de huisartsenpraktijk. De scores van de baselinemeting bij deze 
onderzoekspopulatie in de vaccinatiestudie lagen minimaal 1,5 punt hoger in vergelijking 
met de uitgangswaarden bij meting bij kinderen in dit onderzoek. Uit de 
onderzoeksresultaten van Raat et al (2005), waarbij gegevens van dezelfde 
onderzoekspopulatie als van het griepvaccinonderzoek zijn gebruikt, blijkt dat de 
gemiddelde scores op kwaliteit van leven en de domeinen bij kinderen met veel 
symptomen sterk overeenkomen met gemiddelde scores van onze onderzoekspopulatie 
van meting 3. Dus ondanks dat in ons onderzoek een verbetering kwaliteit van leven 
wordt gevonden, is de kwaliteit van leven anderhalf jaar na het verhuizen nog steeds 
relatief laag.  
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Huishoudinkomen blijkt gerelateerd te zijn aan kwaliteit van leven bij kinderen (Erickson, 
2002). Onze onderzoekspopulatie bestaat voor een relatief groot deel uit huishoudens 
met een minimum inkomen. De lage scores kunnen ook hier mee samenhangen. 
Daarnaast speelt mogelijk mee dat de ernst van de astma van de kinderen over het 
algemeen slechter is dan die in de studie van Raat et al (2005). 
 
Conclusie 
Door het ontbreken van een controle groep kunnen geen uitspraken gedaan worden over 
het effect van de interventie op de kwaliteit van leven (zie hoofdstuk 2). Het is daarom 
niet duidelijk waardoor een verandering in kwaliteit van leven veroorzaakt wordt. Wel kan 
voor deze groep kinderen inzicht worden gegeven in de ontwikkeling van de kwaliteit van 
leven na de verhuizing. Doordat een deel van de kinderen niet in staat was de PAQLQ 
vragenlijst te beantwoorden en een deel van de kinderen niet alle vragen kon 
beantwoorden, is het aantal kinderen met complete data klein. Slechts 16 kinderen van 
de 36 kinderen (44%) had complete data op alle drie de meetmomenten. Er zijn geen 
aanwijzingen dat de selecte groep afwijkt van de overige kinderen (met uitzondering van 
de leeftijd). Daarom concluderen we dat de kwaliteit van leven van de kinderen na de 
verhuizing voor het merendeel van de kinderen is verbeterd.  
 
Of een toename van kwaliteit van leven verklaard kan worden door een andere beleving 
of door vermindering van klachten zou beter in kaart gebracht kunnen worden. De scores 
van kwaliteit van leven per meetmoment zou afgezet kunnen worden tegen bijvoorbeeld 
de ernst van de klachten op dat moment. Hiervoor zou gebruik gemaakt kunnen worden 
van de symptoomregistratie in de dagboeken. 
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8 Astmasymptomen en longfunctie 
 
Hoofdstuk 8 beschrijft het onderzoek naar de meer objectieve gezondheidseffecten, te 
weten; astmasymptomen, medicijngebruik, artsbezoek, blootstelling aan prikkels, 
schoolverzuim en longfunctiemetingen. Paragraaf 8.1 gaat in op de wijze waarop de 
gegevens zijn verzameld en geanalyseerd. De uitkomsten van het onderzoek naar 
astmasymptomen, medicatie, artsbezoek en blootstelling aan prikkels zijn weergegeven 
in paragraaf 8.2. Paragraaf 8.3 beschrijft de resultaten van de longfunctiemeting. Het 
hoofdstuk sluit af met een discussie en conclusie van de resultaten (8.4). 
 

8.1 Onderzoeksmethode astmasymptomen en longfunctie 
 
Paragraaf 8.1 beschrijft de wijze waarop de gegevens met betrekking tot 
astmasymptomen, medicatie, artsbezoek, blootstelling aan prikkels (8.1.1) en longfunctie 
(8.1.2) zijn verzameld en geanalyseerd. 
 
8.1.1 Dagboek 
Gedurende een periode van twee weken hebben ouders en/of de kinderen een dagboek 
ingevuld. In het dagboek zijn ademhalingsklachten, medicijngebruik, blootstelling aan 
prikkels, artsbezoek en schoolverzuim geregistreerd. Het dagboek is één keer per jaar 
afgenomen. Omdat we over twintig piekstroommeters beschikten, was het niet mogelijk 
om alle kinderen in dezelfde week te laten blazen en het dagboek in te laten vullen. Er is 
gekozen om de kinderen te verdelen over twee opeenvolgende meetperioden. 
 
Tabel 8.1 Overzicht periode dataverzameling dagboek en longfunctiemeting 

 Meting 1 
N=36 

Meting 2 
N =36 

Meting 3 
N=33 

Meetmoment Oude woonsituatie 3-7 maanden na verhuizen 1,5 jaar na verhuizen 
Maart 
April 
Mei t/m oktober 

64% 
17% 
19% 

67% 
33% 

- 

83% 
17% 

- 

 
Bij meting 1 en 2 hebben alle deelnemers (N=36) het dagboek ingevuld (tabel 8.1). Bij de 
laatste meting is van drie kinderen geen dagboek beschikbaar. Bij zeven kinderen is in 
meting 1 over een latere periode gerapporteerd (mei 1x, juni 2x, augustus 2x, september 
1x en oktober 1x). Dit kwam omdat de selectie van bewoners uitliep tot en met september 
2002. Ondanks dat er gerapporteerd is over een andere periode zijn de gegevens 
meegenomen in de analyse van de meting 1. Het merendeel van de data over de 
verschillende meetjaren is in dezelfde meetperiode verzameld (maart-april). Het dagboek 
is in principe 14 dagen bijgehouden. Als er een dag geen registratie was bijgehouden, 
werd dit aan het eind ingehaald. Geregeld vergaten kinderen het meten van piekstroom 
en daarom is het aantal dagen waarop de symptomen zijn geregistreerd bij een aantal 
kinderen hoger dan 14 (zie 8.2 en 8.3). 
 
Ademhalingsklachten 
In het dagboek is gevraagd of de kinderen ademhalingsklachten hadden en zo ja, hoe 
erg de klachten waren (licht versus matig tot ernstig). Acht symptomen zijn nagevraagd; 
hoesten, opgeven/ophoesten van slijm, loopneus/verstopte neus, aanval(len) van 
kortademigheid, kortademig, piepen, wakker worden met ademhalingsklachten en 
keelpijn. Een somscore van de symptomen is als volgt berekend: 0= geen klachten, 
1=lichte klachten, 2=matig tot ernstige klachten. Over de acht symptomen is een 
gemiddelde score berekend. In de analyse wordt alleen de gemiddelde score (range 0 tot 
en met 16) van respondenten met op minimaal 10 dagen een complete 
symptoomregistratie meegenomen. Als uitkomstmaat wordt ook het aantal dagen vrij van 
klachten gepresenteerd. In het dagboek is tevens gevraagd aan te geven in hoeverre de 
klachten een belemmering vormden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Deze 
variabele wordt als apart item geanalyseerd. 
 
Medicijngebruik 
Van het medicijngebruik is de merknaam, de sterkte en de frequentie van het gebruik 
nagevraagd. Omdat de interventie waarschijnlijk meer effect zal hebben op 
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aanvalsmedicatie dan op onderhoudsmedicatie, worden de gemiddelde dagscore van het 
aantal pufjes van β2-agonisten (1 puf is 1 punt) en het gebruik van inhalatie 
corticosteroïden (ja/nee) weergegeven. De medicijnen Seretide en Symbicort 
(merknamen) zijn een combinatie van een β2-agonist en een corticosteroïd en worden 
voorgeschreven als intensievere onderhoudsmedicatie. Het aantal pufjes van deze 
combinatie-medicijnen is niet meegenomen bij het berekenen van de gemiddelde 
dagscore van β2-agonisten, omdat het geen indicatie geeft van de stabiliteit van de 
astma. Indien een respondent wel de naam van de medicatie had genoteerd, maar niet 
het aantal pufjes, is de dagscore missend gemaakt. Ook bij het slechts noteren van het 
voorschrift van de medicatie (bijvoorbeeld: zo nodig 1 tot 4 keer 1 puf per dag) heeft de 
dagscore een missende waarde gekregen. Van de totale groep wordt een gemiddelde 
score over 14 dagen berekend. Alleen de respondenten met op minimaal 10 dagen 
medicijnregistratie worden meegenomen in de analyse. 
 
Schoolverzuim, zorggebruik en blootstelling aan prikkels 
In het dagboek is nagevraagd of kinderen thuis zijn gebleven van school, naar een dokter 
zijn geweest voor ademhalingsklachten, in het ziekenhuis zijn opgenomen, of er iemand 
in de woning gerookt heeft, of het kind ergens geweest is waar veel gerookt werd en of 
het kind ergens is geweest waar huisdieren waren. Prevalentiecijfers van de 
verschillende situaties worden beschreven.  
 
Toetsen tussen metingen 
Verschillen in somscores van symptomen, medicijngebruik en blootstelling aan prikkels 
worden op groepsniveau met elkaar vergeleken. Bij een normale verdeling worden 
significante verschillen tussen de metingen getoetst met de student t-test voor gepaarde 
waarnemingen. Bij niet-normaal verdeelde data wordt getoetst met Wilcoxon 
rangtekentoets.  
 
8.1.2 Longfunctie 
De piekstroom is de grootste luchtstroom (liters per minuut) die het kind kan blazen. De 
piekstroom is een maat voor de doorsnee van de luchtwegen. Bij iedereen zijn de 
luchtwegen ‘s ochtends nauwer dan ’s avonds, maar bij mensen met astma kan het 
verschil groter zijn. Het meten van piekstroom kan gebruikt worden om vast te stellen of 
er sprake is van astma, maar kan ook een verandering in de ernst van astma weergeven. 
De piekstroom is gemeten met behulp van een elektronische piekstroommeter voorzien 
van geheugen (Vitalograph 2110, Vitalograph Ltd, Buckingham, UK). Deze 
piekstroommeter voldoet aan de ‘spirometric standards of ATS/ERS (Miller et al, 2005). 
Volgens de standaard zou de hoogste waarde van tenminste drie metingen als 
testresultaat geregistreerd moeten worden. De in dit onderzoek gebruikte 
piekstroommeter onthoudt de best geblazen waarden van tenminste twee metingen. Elke 
test bestaat uit minimaal twee keer blazen en maximaal vijf keer (aantal keer blazen is 
afhankelijk van de variatie tussen de gemeten waarden). Volgens de standaard (Miller et 
al, 2005) mag het verschil tussen de twee hoogste metingen maximaal 40 liter per minuut 
zijn. Indien de reproduceerbaarheid tussen de twee metingen groter is, wordt de meting 
als niet betrouwbaar beschouwd. 
 
De kinderen werd gevraagd alle geblazen waarden op te schrijven. In de thuissituatie 
kregen de kinderen uitleg over het gebruik van de piekstroommeter en werd geoefend 
met blazen. Ook werd verteld dat de piekstroommeter alle geblazen waarden opslaat in 
het geheugen. Dit om te voorkomen dat waarden verzonnen zouden worden. In de 
baseline is telefonisch contact opgenomen met de ouders of kinderen om te vragen of het 
blazen lukte. Bij meting 2 en 3 is tussentijds geen contact opgenomen met de 
deelnemers, maar zijn alle kinderen weer opnieuw geïnstrueerd. De kinderen waren 
gevraagd na het opstaan en voor het slapen gaan door de piekstroommeter te blazen. 
Ook kregen ze de instructie piekstroom te meten vóór het innemen van medicijnen. Direct 
na de meting werden de uitkomsten in het dagboek genoteerd. ’s Avonds werd de 
piekstroom opnieuw gemeten en werden de overige onderdelen van het dagboek 
ingevuld. De dagen dat men vergeten was het dagboek in te vullen, werden aan het eind 
van de periode ingehaald. Het dagboek startte met een aantal oefendagen (3 tot 5 
dagen) waarop men alleen de uitkomsten van de piekstroommetingen noteerde. Bij het 
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ophalen van het dagboek is gecontroleerd of alle dagen ingevuld waren. In veel gevallen 
waren de data onvolledig. Indien bij controle van het dagboek of na het uitlezen van de 
piekstroommeter bleek dat de kwaliteit van de gegevens onvoldoende was, werd de 
kinderen gevraagd opnieuw te blazen. Over het algemeen leverde dit vollediger data op. 
De piekstroomwaarden worden uitgedrukt als de variabiliteit tussen de hoogst geblazen 
ochtend- en avondwaarde ten opzichte van het gemiddelde van de dag (figuur 8.1). Ook 
wordt de variabiliteit uitgedrukt ten opzichte van de hoogste waarden geblazen op die 
dag. Volgens de NHG-standaard is er sprake van verhoogde variabiliteit als op ten 
minste twee dagen gedurende een periode van twee weken de piekstroom boven 31% is. 
Soms wordt ook de grens van 20% aangehouden. De gemiddelde variabiliteit van de 
metingen wordt gebruikt bij de analyses. Alleen de ochtend waarden voor 12.00 uur en 
de avondwaarden tussen 17.00 en 24.00 uur zijn meegenomen in de analyse. Een test 
wordt als goed beoordeeld als deze uit minimaal twee metingen bestaat en waarbij het 
verschil tussen de metingen maximaal 40 liter per minuut is. Metingen waarbij de 
reproduceerbaarheid groter dan 40 liter per minuut is en excessieve hoge waarden zijn 
geëxcludeerd. Extreem hoge waarden worden vermoedelijk veroorzaakt doordat oudere 
broers of zussen of volwassenen een keer geblazen hebben. Van alleen de 
respondenten met op minimaal zeven dagen volledige en betrouwbare data worden de 
gegevens gepresenteerd. Omdat het aantal waarnemingen per persoon verschilt wordt 
de individuele gemiddelde dagvariatie berekend, vervolgens het individuele gemiddelde 
en daarna het groepsgemiddelde (per persoon een evenredige bijdrage aan gemiddelde). 
 
 
Variabiliteit ten opzichte van gemiddelde =  hoogste avond waarde – hoogste ochtend waarde  x 100 % 
      gemiddelde ochtend- en avondwaarde 
 
 
Variabiliteit ten opzichte van maximum = hoogste avond waarde – hoogste ochtend waarde  x 100 % 
      maximale dagwaarde 
Figuur 8.1 Formules voor het berekenen van de variatie in piekstroom 

 

8.2 Resultaten dagboek 
 
Deze paragraaf beschrijft de resultaten van de gezondheidsmaten die zijn opgenomen in 
het dagboek. Paragraaf 8.2.1 gaat in op de symptoomscore van de astmaklachten, 8.2.2 
beschrijft het medicijngebruik en de laatste paragraaf (8.2.3) geeft een overzicht van 
schoolverzuim, artsbezoek en blootstelling aan prikkels gedurende de periode dat het 
dagboek is ingevuld. 
 
8.2.1 Astmasymptomen 
De symptoomscore neemt af gedurende de looptijd van het project. De gemiddelde score 
over tien dagen is in de oude woonsituatie 50. 
  
Tabel 8.2 Symptoomscore over tien dagen van respondenten met minimaal 10 complete dagen per meting 

 Meting 1 
N=33 

Meting 2 
N=32 

Meting 3 
N=30 

Gemiddelde symptoomscore 
Gemiddelde score 
Range 

 
50 (38) 
0 - 165 

 
36 (34) 
0 - 125 

 
24 (23) 
0 - 104 

Symptoomscore in klassen 
Laag (0 – 40) 
Midden (40 – 80) 
Hoog (> 80) 

 
17 (52%) 
10 (30%) 
6 (18%) 

 
21 (66%) 
8 (25%) 
3 (9%) 

 
25 (83%) 
4 (13%) 
1 (3%) 

Gemiddelde symptoomscore per item (sd) 
Loopneus/verstopte neus 
Hoesten 
Kortademigheid 
Opgeven/ophoesten van slijm 
Aanval kortademigheid met piepen 
Piepen 
Wakker worden met ademhalingsklachten 
Keelpijn 

 
10,3 (6,3) 
8,5 (5,0) 
6,7 (5,2) 
5,9 (5,5) 
4,6 (5,0) 
4,4 (4,2) 
4,0 (5,8) 
3,2 (4,6) 

 
8,0 (6,3) 
6,7 (5,3) 
3,9 (5,4) 
5,5 (6,1) 
2,6 (4,6) 
2,8 (4,2) 
2,8 (4,9) 
3,2 (4,6) 

 
6,1 (5,4) 
3,6 (4,3) 
3,0 (3,9) 
2,9 (4,2) 
2,2 (3,7) 
1,8 (2,9) 
1,8 (3,7) 
2,7 (4,2) 

Beperking bij dagelijkse activiteiten
1 

Gemiddelde score (sd) 
Range 

 
7,2 (6,6) 

0 - 19 

 
4,7 (6,3) 

0 - 20 

 
4,6 (6,0) 

0 - 20 
1
 N=34 
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Twee jaar later is deze score gehalveerd tot 24 (tabel 8.2). De grootste bijdrage leveren 
neusklachten, hoesten, het opgeven of ophoesten van slijm en kortademig zijn. 
 
Er is een significant verschil in somscore tussen alle meetmomenten (tabel 8.3). De 
klachten verminderen niet alleen ten opzichte van de oude woonsituatie, maar nemen 
ook af tussen meting 2 en 3. Op de items afzonderlijk is er met uitzondering van ‘keelpijn’ 
een afname van klachten zichtbaar tussen meting 1 en 3 (N=26, Wilcoxon rangtekentoets 
p<0,05). Het item ‘beperking door dagelijkse activiteiten’ heeft een ander verloop. Tussen 
meting 1 en 2 wordt een significant verschil gevonden tussen beperking bij dagelijkse 
activiteiten door astmaklachten.  
 
Tabel 8.3 Gemiddelde verschilscore (SD) van de symptoomscore en activiteiten beperking tussen de 
meetmomenten van respondenten met minimaal 10 complete dagen per meting 

 Aantal gepaarde waarnemingen Gemiddelde verschilscore (SD) p-waarde
1
 

Symptoomscore 
Meting 1 versus 2 
Meting 1 versus 3 
Meting 2 versus 3 

 
30 
29 
27 

 
-16 (39) 
-24 (30) 
-7,0 (15) 

 
0,01 
0,00 
0,04 

Activiteiten beperking 
Meting 1 versus 2 
Meting 1 versus 3 
Meting 2 versus 3 

 
31 
29 
28 

 
-2,5 (6,8) 
-2,6 (6,9) 
-0,6 (2,8) 

 
0,04 
0,06 
0,38 

1 
Wilcoxon rangtekentoets 

 
Uit tabel 8.4 blijkt dat bij 62% van de kinderen de symptoomscore tussen meting 1 en 3 
met minstens 10 punten is verlaagd. Slechts bij één kind is de symptoomscore met meer 
dan tien punten gestegen. Het aantal kinderen met dagelijks klachten is tussen meting 1 
en 3 gehalveerd (67% versus 33%, zie tabel 8.5). 
   
Tabel 8.4 Aantal kinderen naar grootte van verschil symptoomscore tussen de meetmomenten 

Verschilscore Meting 1 en 2 
N=30 

Meting 1 en 3 
N=29 

Meting 2 en 3 
N=27 

≥ -50 5 (17%) 4 (14%) - 
> -10 en < 50 11 (37%) 14 (48%) 10 (37%) 
≥ -10 en ≤ 10 10 (33%) 10 (34%) 13 (48%) 
> 10 en < 50 3 (10%) 1 (3%) 4 (15%) 
≥ 50 1 (3%) - - 

 
Tabel 8.5 Aantal kinderen zonder klachten naar het aantal dagen zonder klachten met minimaal 10 dagen 
symptoomregistratie 

Aantal dagen zonder klachten Meting 1 
N=33 

Meting 2 
N=32 

Meting 3 
N=30 

Geen dag zonder klachten 22 (67%) 18 (56%) 10 (33%) 
1 tot 5 dagen 9 (27%) 8 (25%) 10 (33%) 
6 tot 10 dagen - 3 (9%) 3 (10%) 
Meer dan 10 dagen 2 (6%) 3 (9%) 7 (23%) 

 
8.2.2  Medicijngebruik 
In een dagboek hebben de kinderen van de allergeenarme woningen of hun ouders hun 
medicijngebruik genoteerd. De bedoeling was dagelijks gedurende twee weken het soort 
medicatie, de dosis en het aantal inhalaties per dag te noteren. Bij een groot deel van de 
data ontbreekt echter één of meerderde informatie van de gevraagde gegevens. Ook is 
een aantal keer het medicatievoorschrift genoteerd, waardoor onduidelijk is wat het 
medicatiegebruik in de praktijk was. 
 
Tabel 8.6 Medicijngebruik van respondenten op basis van dagboekregistratie 

Medicatie Meting 1 
N=36 

Meting 2 
N=36 

Meting 3 
N=33 

Gebruikt astmamedicatie 31 (86%) 31 (86%) 25 (76%) 
Soort medicatie 
Inhalatiecorticosteroϊden 
Combinatie medicatie (IHC + LWBD

1
) 

Corticosteroϊden neusspray 

23 (64%) 
6 (17%) 
7 (19%) 

14 (39%) 
9 (25%) 
4 (11%) 

8 (24%) 
11 (33%) 
5 (15%) 

Score β-sympathicomimetica
2 

Gemiddelde score over 14 dagen 
N=31 

21,5 (0-112) 
N=25 

18,4 (0-112) 
N=29 

12,3 (0-117) 
1 
Medicatie met de merknaam Symbicort en Seretide 

2
 Score van de respondenten die op minimaal 10 dagen medicatie geregistreerd hebben 
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Bij de laatste meting hebben drie kinderen het dagboek niet ingevuld. Bij de eerste 
meting gebruikt 86% van de kinderen astmamedicatie en bij meting 3 is dit nog maar 
75% (tabel 8.6). Deze gegevens komen overeen met resultaten uit de 
klachteninventarisatie (paragraaf 6.3). 
 
Met behulp van de Wilcoxon rangtekentoets is getest of er een verschil is in 
medicijnscore tussen meting 1 en 2 en meting 1 en 3. Alleen tussen meting 1 en 3 wordt 
een significant verschil gevonden (p=0,037). Van de totale groep hebben 28 kinderen een 
score op meting 1 en 3. Bij tien kinderen blijft de score gelijk, bij vier kinderen is de score 
van meting 3 hoger en bij 14 kinderen lager. 
 
8.2.3 Ziekte en blootstelling aan prikkels 
Onderstaande tabel (tabel 8.7) geeft inzicht in het ziek zijn door astma en blootstelling 
aan prikkels gedurende de periode dat het dagboek is bijgehouden. Een kwart van de 
kinderen is één of meerdere dagen thuis gebleven van school wegens ziek zijn door 
astma. Artsbezoek kwam bij zes kinderen voor en twee kinderen zijn in het ziekenhuis 
opgenomen vanwege een astma-aanval. Bijna een kwart (23%)van de kinderen wordt in 
de oude woning blootgesteld aan rook in de woning. Bij drie kinderen is dit vrij regelmatig 
of zelfs dagelijks. 
 
Tabel 8. 7 Zorg en blootstelling aan prikkels van kinderen met minimaal 10 dagen registratie 

 Meting 1 
N=35 

Meting 2 
N=34 

Meting 3 
N=32 

Thuis gebleven van school door astma 
0 dagen 
1 dag 
2 dagen 
Meer dan 3 dagen 

 
25 
6 
2 
2 

 
71% 
17% 
6% 
6% 

 
22 
4 
1 
7 

 
65% 
12% 
3% 

20% 

 
26 
2 
1 
3 

 
81% 
6% 
3% 
9% 

Dokter bezoek voor ademhalingsklachten 
0 dagen 
1 dag 
2 dagen 
meer dan 3 dagen 

 
28 
5 
1 
1 

 
80% 
14% 
3% 
3% 

 
30 
3 
1 
- 

 
88% 
9% 
3% 

- 

 
29

1 

1 
1 
- 

 
94% 
3% 
3% 

- 
Opgenomen in een ziekenhuis vanwege astma-aanval 
Ja 
Nee 

 
2 

33 

 
6% 

94% 

 
- 

34 

 
- 

100% 

 
1 

31 

 
3% 

97% 
Roken in woning 
0 dagen 
1-2 dagen 
3-6 dagen 
Meer dan 7 dagen 

 
26 
4 
2 
3 

 
74% 
11% 
6% 
9% 

 
32 
2 
- 
- 

 
94% 
6% 

- 
- 

 
30 
1 
1 
- 

 
94% 
3% 
3% 

- 
Op plaats geweest waar veel gerookt werd 
0 dagen 
1-2 dagen 
3-6 dagen 
Meer dan 7 dagen 

 
14 
13 
6 
2 

 
40% 
37% 
17% 
6% 

 
27 
4 
3 
- 

 
79% 
12% 
9% 

- 

 
24 
4 
3 
1 

 
75% 
13% 
9% 
3% 

Op plaats geweest waar huisdieren waren 
0 dagen 
1-2 dagen 
3-6 dagen 
Meer dan 7 dagen 

 
17 
10 
4 
4 

 
49% 
29% 
12% 
12% 

 
27 
4 
3 
- 

 
79% 
12% 
9% 

- 

 
18 
13 

- 
1 

 
56% 
41% 

- 
3% 

1
 N=31 

De helft van de kinderen is één of meerdere keren op plaatsen geweest waar veel 
gerookt werd. Ruim veertig procent is één of meerdere keren op een plaats geweest 
waar huisdieren waren. Bij drie kinderen kwam dit regelmatig voor (8 tot 13 dagen). 
Kinderen geven bij meting 2 en 3 aan minder vaak aan rook te worden blootgesteld ten 
opzichte van meting 1. Ook komen ze bij meting 2 minder vaak op plekken waar 
huisdieren zijn in vergelijking met meting 1. Dit verschil is niet significant tussen meting 1 
en 3. 
 

8.3 Resultaten longfunctiemeting 
 
Van de 36 kinderen konden 32 kinderen bij meting 1 op de juiste manier door de 
piekstroommeter blazen. Drie kinderen waren nog te jong (jonger dan 5 jaar) voor het 
verkrijgen van een valide meting. Daarnaast lukte het één kind niet op de juiste manier 
door de piekstroommeter te blazen. Van dezelfde kinderen ontbraken de data ook bij 
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meting 2. Bij meting 3 ontbraken de gegevens van zes kinderen. Van deze zes kinderen 
betrof het drie kinderen die geen piekstroom hadden geblazen bij meting 1 en 2. Eén kind 
was op het moment van de meting uitwonend, met twee andere kinderen lukte het niet 
een afspraak te maken voor de instructie.  
 
De compliance is berekend op basis van de opgeslagen waarden in het geheugen van de 
piekstroommeter. Compliance is als volgt gedefinieerd: het aantal dagen dat zowel ’s 
ochtend (voor 12.00 uur) als ’s avonds (tussen 17.00 en 24.00 uur) geblazen is, als 
percentage van het aantal vereiste dagen (14 dagen). De gemiddelde compliance 
bedroeg respectievelijk 78% (meting 1) 67% (meting 2), 61% (meting 3). Na opschoning 
(zie paragraaf 8.1.2) bleek dat van circa tweederde van de kinderen (N=23, N=21 en 
N=22) op minimaal zeven dagen de piekstroommetingen bruikbaar waren. Van 12 
kinderen zijn op alle meetmomenten bruikbare gegevens beschikbaar en 20 kinderen 
hebben een valide meting op meetmoment 1 en op meting 2 of 3. Tabel 8.8. geeft een 
overzicht van de uitkomsten van het meten van de piekstroom. 
 
Tabel 8.8 Groepsgemiddelden piekstroommeting 

 Meting 1 
N=23 

Meting 2 
N=21 

Meting 3 
N=22 

PEF variatie ten opzichte van gemiddelde dagwaarde 
Gemiddelde (sd) 
Range 

 
10,6 (6,8) 
3,5-28,9 

 
11,6 (4,6) 
4,0-19,3 

 
11,4 (6,2) 
3,4-25,7 

PEF variatie ≥ 20% (aantal respondenten) 
1 dag of meer 
2 of meer dagen 

 
12  (52%) 
9 (39%) 

 
14 (67%) 
11 (52%) 

 
14 (64%) 
9 (41%) 

PEF variatie ≥ 31% (aantal respondenten) 
1 dag of meer 
2 of meer dagen 

 
8 (35%) 
5 (22%) 

 
8 (38%) 
3 (14%) 

 
10 (45%) 
3 (14%) 

 
De variatie ten opzichte van de gemiddelde dagwaarde verschilt niet tussen de 
meetmomenten (Wilcoxon rangtekentoets). Ook niet wanneer de kinderen geexcludeerd 
worden met een nulmeting in een afwijkende meetperiode (mei tot en met oktober). Op 
groepsniveau laat deze uitkomstmaat geen verbetering van de astma van de kinderen 
zien. Per persoon is voor elk meetmoment de CV berekend van de ochtend en avond 
PEF (sd/gemiddelde PEF). Ook met deze maat is geen effect op PEF aantoonbaar. Uit 
meting 1 blijkt dat bij vijf kinderen minimaal twee keer een variatie groter dan 31% is 
gemeten, hetgeen volgens de definitie van de NHG-standaard wijst op een verhoogde 
variabiliteit (Dirksen et al, 1998). Bij meting 2 en 3 is bij drie kinderen sprake van een 
verhoogde variabiliteit. Bij respectievelijk 52% (meting 1), 67% (meting 2) en 64% (meting 
3) van de kinderen is er gedurende de meetperiode minimaal één keer een variatie groter 
dan 20% gemeten.  
 

8.4 Interpretatie bevindingen dagboek en longfunctie en conclusie 
 
Met behulp van een dagboek is gedurende twee weken inzicht verkregen in de 
astmaklachten, de blootstelling aan prikkels en de longfunctie van de kinderen. Deze 
meer objectieve gezondheidgegevens zijn verzameld in aanvulling op de vragenlijst met 
betrekking tot de beleving van de gezondheid van de kinderen door de ouders (zie 
hoofdstuk 6).  
 
De resultaten van de meer objectieve gegevens komen grotendeels overeen met de 
subjectieve uitkomsten beschreven in hoofdstuk 6. Astmasymptomen, inclusief de lagere 
luchtwegklachten (piepen, kortademigheid en aanvallen van kortademigheid), zijn na de 
verhuizing afgenomen. 
 
Naar verwachting is de blootstelling aan rook verminderd in vergelijking met de oude 
woonsituatie. Tegelijkertijd is het de vraag of de blootstelling aan rook in de woning door 
iedereen naar waarheid is ingevuld. Vermoedelijk is het aantal huishoudens waar gerookt 
wordt, hoger dan vermeld in het dagboek. Door te roken in de allergeenarme woning 
wordt één van de regels van het huurcontract overtreden. In de oude woonsituatie woont 
een groot deel van de respondenten in een meergezinswoning. Overlast van rook in de 
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oude woning door rook van buren werd bij de selectie diverse malen genoemd. Mogelijk 
heeft men de vraag opgevat als blootstelling aan rook in en om de woning.  
 
Het aantal kinderen dat dagelijks medicatie gebruikt voor de astma is lager (meting 1 
86%, meting 3 76%). Ook is het gebruik van aanvalsmedicatie afgenomen tussen meting 
1 en 3. Daarentegen is het aantal kinderen toegenomen met een intensievere 
onderhoudsmedicatie (gebruik van Seretide/Symbicort) (meting 1 zes kinderen, meting 3 
elf kinderen). Aan deze toename zou ook een deel van de afname van klachten kunnen 
worden toegeschreven. Bij een aantal dagboeken kunnen vraagtekens gezet worden bij 
de betrouwbaarheid van de verzamelde gegevens. De registratie van het medicijngebruik 
was bij een groot deel van de kinderen niet volledig, wat leidde tot missende waarden. 
Soms was (of werd vermoed dat) het medicatievoorschrift van de arts genoteerd in plaats 
van het werkelijke gebruik.  
 
Een hoge piekstroom variabiliteit wijst op instabiel astma. De verwachting was dat door 
een verlaagde blootstelling aan allergenen in de allergeenarme woning de PEF 
dagvariatie lager zou zijn na de verhuizing in vergelijking met de oude woonsituatie. Door 
het ontbreken van een controle groep kan over causaliteit geen uitspraken gedaan 
worden. Wel kunnen uitspraken gedaan worden over het verloop de PEF variabiliteit in 
de loop van de tijd. Uit de resultaten blijkt dat er geen significant verschil is in gemiddelde 
PEF variatie tussen de metingen. Slechts een klein aantal kinderen (meting 1 vijf, meting 
3 drie) heeft op minimaal twee dagen een ‘piekstroom variabiliteit ten opzichte van het 
gemiddelde’ groter of gelijk aan 31%. 
 
Een mogelijke verklaring voor het niet vinden van een positief effect op de PEF variatie 
kan medicijngebruik zijn. Het aantal kinderen met een intensievere onderhoudsmedicatie 
is toegenomen. Uit eerder onderzoek blijkt dat gebruik van inhalatiecorticosteroïden de 
piekstroom aanzienlijk verbetert (Kerstjens et al, 1994). Indien de kinderen goed op hun 
medicatie zijn ingesteld en de medicijnen op de juiste manier gebruiken, is een te 
verwachte effect op PEF variatie dan maar klein. Ook niet vanzelfsprekend is de 
correlatie tussen de verandering in PEF variatie en andere markers voor ernst van de 
aandoening (onder andere verandering in astmasymptomen) (Kerstjens et al, 1994). 
Daarnaast speelt de kwaliteit van de data mogelijk een rol. Het was al bekend dat het 
gebruik van een dagboek voor het bijhouden van de piekstroom onbetrouwbaar is bij 
kinderen met astma (Kamps et al, 2001; Coté et al, 1998). Uit deze data blijkt ook dat 
ondanks gebruik van een piekstroommeter met geheugen, dit niet leidt tot volledige data. 
Ook varieerde de motivatie voor deelname aan dit deel van het onderzoek en was er 
verschil in betrokkenheid van ouders bij het uitvoeren van het piekstroommeten en 
controle op het dagelijks uitvoeren. De waarden die in het dagboek genoteerd waren, 
kwamen lang niet altijd overeen met de opgeslagen waarden in het geheugen van de 
piekstroommeter. Ondanks dat het gebruik van een dagboek bij astma onderzoek een 
geaccepteerde methode is, kan ik dit onderzoek getwijfeld worden aan de 
betrouwbaarheid van de zorgvuldigheid waarmee de overige gegevens in het dagboek 
genoteerd zijn.  
 
Tot slot geldt ook hier dat door het ontbreken van een controle groep geen uitspraken 
gedaan kunnen worden over causaliteit en dat gevonden effecten mogelijk veroorzaakt 
kunnen zijn door natuurlijk beloop. 
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9 Allergeenarme woningen in de toekomst? 
 
In dit slothoofdstuk worden de eindconclusies geformuleerd en de uitkomsten van het 
onderzoek in de praktijk gezet. Paragraaf 9.1 geeft een samenvatting van de resultaten 
van het onderzoek naar de effecten van allergeenarme woningen. Paragraaf 9.2 
bespreekt de kanttekeningen bij het evaluatieonderzoek. In paragraaf 9.3 worden de 
uitkomsten van het onderzoek vertaald naar adviezen voor de praktijk en worden 
aanbevelingen gegeven voor vervolgonderzoek.  
 

9.1 Resultaten en conclusie effectevaluatie allergeenarme 
woningen 

 
De paragrafen 9.1.1 tot en met 9.1.3 geven een samenvatting van de uitkomsten van het 
onderzoek naar het effect van de bouwkundige maatregelen gecombineerd met 
gedragsondersteuning op respectievelijk het binnenmilieu, het woongedrag en de 
gezondheid van kinderen met allergisch astma. Er is gekeken naar de verandering van 
uitkomstmaten tussen de oude woonsituatie (voormeting) en de allergeenarme woning 
(nameting: zes en twaalf maanden na verhuizen). De onderzoeksgroep bestaat uit 34 
gezinnen die in de periode september tot en met december 2002 naar een allergeenarme 
woning zijn verhuisd. Aan het onderzoek hebben 36 kinderen met matig tot ernstig 
allergisch astma deelgenomen. 
  
9.1.1 Klimaat, luchtkwaliteit en allergeenblootstelling in de woning 
De allergeenarme bouwmaatregelen in combinatie met voorlichting over ventileren en 
verwarmen resulteren in een woonruimte met een lage relatieve vochtigheid, relatief 
weinig vochtpieken en weinig temperatuurschommelingen. Door de lage relatieve 
vochtigheid wordt de groei van huisstofmijt en schimmels beperkt. De huisstofmijt is 
gemakkelijker te verwijderen door een gladde afwerking en inrichting van de 
allergeenarme woningen. De resultaten van het klimaat, de luchtkwaliteit en de 
allergeenblootstelling in de woning komen overeen met de verwachting. 
 
De bouwfysische kwaliteit van de allergeenarme woningen is grotendeels vergelijkbaar 
met de kwaliteit van vergelijkbare (type, locatie) reguliere nieuwbouwwoningen, die 
voorzien zijn van mechanische ventilatie. Het klimaat en de luchtkwaliteit zijn in de 
allergeenarme woning iets gunstiger. In vergelijking met een vergelijkbare reguliere 
nieuwbouwwoning dragen in het bijzonder de vloerverwarming, het centrale 
stofzuigersysteem, het stellen van voorwaarden aan de woningtoewijzing en het bieden 
van ondersteuning op bewonersgedrag bij aan extra kwaliteit van de allergeenarme 
woning. In vergelijking met de oude woonsituatie blijkt dat in de allergeenarme woning 
het klimaat en de luchtkwaliteit bij het merendeel van de huishoudens is verbeterd. Bij 
minimaal driekwart van de huishoudens is een gunstiger klimaat gemeten dan in de oude 
woning. De luchtkwaliteit in de slaapkamer van het kind, gemeten aan de hand van de 
CO2-concentratie, is bij 83% van de huishoudens gunstiger in de allergeenarme woning 
in vergelijking met de oude woning. 
 
In vergelijking met de oude woonsituatie is in de allergeenarme woning de concentratie 
allergenen lager bij respectievelijk 65% (huisstofmijtallergeen ‘Derp1’), 68% 
(huisstofmijtallergeen ‘Derf1’) en in 71% (kattenallergenen) van de huishoudens. In de 
allergeenarme woning ligt de concentratie van derp1 en derf1 samen slechts in vijf 
matrasmonsters en in één vloermonster boven de zogenaamde sensitizatiegrens (2000 
nanogram per gram stof; Platts-Mills, 1992). In de oude woonsituatie werd die grens bij 
23 vloeren en bij acht matrassen overschreden. Het aantal monsters waarin de 
concentratie Derp1 zo laag was dat deze niet vastgesteld kon worden, was in de 
allergeenarme woning ook veel hoger dan in de oude woning (matrassen 10 versus 22 
en woonkamervloer 21 versus 25). De bewoners van de allergeenarme woningen worden 
aan zeer lage concentraties huisstofmijtallergenen blootgesteld.  
 
9.1.2 Woongedrag 
In vergelijking met de oude woonsituatie is na het verhuizen naar een allergeenarme 
woning een verbetering te zien in de ‘allergeenarme’ woninginrichting en in het 
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schoonmaakgedrag. Ook deed zich een significante verbetering voor op drie van de zes 
kennis-items met betrekking tot allergeenarm inrichten. Verandering in het woongedrag 
(=gewoontegedrag) lijkt bij een verhuizing beter te realiseren dan in de bestaande 
woonsituatie. De ondersteuning bij het maken van keuzes voor een allergeenarme 
woninginrichting beoordeelden de bewoners als zeer positief. In de praktijk is gebleken 
dat ook ondersteuning bij het gebruik van voorzieningen (ventilatie en 
verwarmingsmogelijkheden) in de woning bevorderlijk is voor het op de juiste manier 
gebruiken van deze voorzieningen. Er is een positief effect op de determinanten van 
ventileergedrag (kennis, houding en eigen effectiviteit). De antwoorden op de vragen over 
feitelijk ventileergedrag wijzen niet op een verbetering van het ventileergedrag. 
Vermoedelijk komt dit doordat mensen de continue basisventilatie in de woning niet als 
zodanig benoemen. Dit onderzoek laat zien dat woongedrag, en in het bijzonder 
ventileren, moeilijk is te veranderen. Het bevestigt resultaten uit eerder onderzoek (Van 
Lynden van Nes,1999). Daarom is een goede basisvoorziening voor ventilatie een 
voorwaarde voor een allergeenarme woning en voor een gezond binnenmilieu.  
 
9.1.3 Gezondheid 
Er is een positieve ontwikkeling zichtbaar in de door de ouders gerapporteerde gegevens 
over de gezondheid van de kinderen. In de oude woonsituatie beoordelen de ouders de 
algemene gezondheid bij 86% van de kinderen als slecht of matig. Bij de eindmeting is 
dat nog maar 35%. Bijna alle ouders (98%) maken zich bij de eerste meting zorgen over 
de gezondheid van hun kind (54% van de ouders maakt zich heel veel zorgen). Twee 
jaar na het verhuizen is dit percentage gedaald tot 47% (9% van de ouders maakt zich 
heel veel zorgen). Uit de door ouders gerapporteerde gegevens blijkt dat de gezondheid 
van de kinderen verbetert tot 1,5 jaar na het verhuizen, daarna stabiliseert de 
gezondheid. Ruim de helft van de ouders is van mening dat de gezondheid van hun kind 
na het verhuizen is verbeterd. De meer astmaspecifieke uitkomstmaten (piepen en 
benauwdheid) laten twee jaar na het verhuizen een lichte toename van klachten zien ten 
opzichte van de voorgaande meting (1,5 jaar na verhuizing). 
 
Op basis van een gestructureerd interview (PAQOLQ; Juniper et al, 1996) met de 
kinderen zien we een positieve ontwikkeling in de kwaliteit van leven van de kinderen. 
Ten opzichte van de meting in de oude woonsituatie scoren de kinderen op groepsniveau 
anderhalf jaar na het verhuizen gemiddeld één punt hoger op kwaliteit van leven totaal. 
Een verschilscore van minimaal 0,5 wordt gezien als een klinisch relevante verbetering. 
De meeste vooruitgang zien we op het domein ‘symptomen’. Bij tien kinderen (63%; 
N=16) is de individuele verschilscore tussen de nulmeting en anderhalf jaar na het 
verhuizen op ‘kwaliteit van leven totaal’ minstens 0,5. Op het domein ‘symptomen’ 
hebben 19 (N=24;79%) kinderen een verschilscore groter of gelijk aan 0,5. Bij het domein 
‘activiteitenbeperking’ zijn dat er elf (N=16;69%) en bij het domein ‘emotioneel 
functioneren’ twaalf (N=23;52%).  
 
De kinderen hebben drie keer gedurende twee weken een dagboek bijgehouden. Uit 
deze resultaten blijkt dat astmasymptomen na de verhuizing zijn afgenomen. 
 
De piekstroomvariabiliteit (verschil ochtend- en avondmeting) is gebruikt om een 
verandering in de ernst van astma weer te geven. Bij ieder mens zijn de luchtwegen ‘s 
ochtends nauwer dan ’s avonds, en bij mensen met astma kan dat verschil groter zijn. In 
tegenstelling tot de overige gezondheidsmetingen is op piekstroomvariabiliteit geen effect 
gevonden. 
 
Omdat het merendeel van de uitkomstmaten een positief effect in de tijd laten zien, 
kunnen we concluderen dat de gezondheidsbeleving en –klachten van de kinderen zijn 
verbeterd na de verhuizing.  
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9.1.4 Interventies vergeleken 
De uitkomsten van het onderzoek zijn beperkt vergelijkbaar met bestaande literatuur. Dit 
komt grotendeels door het ontbreken van vergelijkbaar onderzoek. Slechts in één 
onderzoek worden de resultaten van een bouwkundige interventie beschreven waarbij 
deelnemers ook verhuizen naar een andere woning (Harving et al, 1994a en 1994b). Het 
betreft hier weliswaar een experiment met een controlegroep (experimentele groep N=30; 
controlegroep N=23), maar er is geen sprake van randomisatie en de controlegroep 
verhuist niet. In het onderzoek wordt een positief effect op de gezondheid gevonden, wat 
overeenkomt met uitkomsten van het onderzoek naar het effect van de allergeenarme 
woningen. 
 
Het aantal studies waarbij bouwkundige interventie en gedragsondersteuning 
gecombineerd worden, is eveneens beperkt. Twee gerandomiseerde experimenten 
waarbij zowel op het individu afgestemde allergeenbestrijding als educatie centraal staan 
(onder andere deelnemers voorzien van matrashoezen, stofzuiger met HEPA-filter, 
HEPA luchtfilter en ongedierte bestrijding), zijn enigermate vergelijkbaar met ons 
onderzoek. In de eerste plaats is er intensief contact met de doelgroep en begeleiding 
(door huisbezoeken en telefonisch contact) bij het creëren van een allergeenarm 
woonmilieu. Daarnaast komt de doelgroep grotendeels overeen. Het onderzoek van 
Morgan et al (2004) heeft betrekking op 937 kinderen met atopisch astma in de leeftijd 
van vijf tot en met elf jaar. In het onderzoek van Krieger et al (2005) bestaat de 
onderzoekspopulatie (N=274) uit kinderen met astma in de leeftijd van vier tot en met 
twaalf met een lage sociaal economische status. Ook deze twee experimenten laten een 
vermindering van astmasymptomen zien. 
  
In het experiment van de allergeenarme woningen zijn bouwkundige maatregelen 
toegepast voor het creëren van een ongunstig milieu voor groei van allergenen. 
Daarnaast is, door middel van voorlichting, advies gegeven over de wijze waarop 
bewoners zelf de allergeenconcentraties laag kunnen houden. Bepaalde maatregelen 
voor reductie van allergenen worden in de praktijk aanbevolen, maar worden (nog) niet 
ondersteund met resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Soms zijn inzichten tijdens 
het project gewijzigd of wordt nog steeds onderzoek verricht. Een voorbeeld hiervan is 
onderzoek naar de effectiviteit van allergeenwerende matrashoezen. Een ander 
voorbeeld is een kleine studie (N=12) naar stof en kattenallergenen in de lucht tijdens en 
na het stofzuigen, waarbij geen verschil werd gevonden tussen een normale moderne 
stofzuiger en het gebruik van een centraal stofzuiger systeem (van Strien et al, 2004). Uit 
een overzichtsartikel naar het effect van verschillende fysische en/of chemische 
methoden voor reductie van huisstofmijt blijkt dat op basis van het tot nu toe verrichte 
onderzoek nog geen advies kan worden gegeven over fysische en chemische 
bestrijdingsmethoden van allergenen (Gøtsche et al, 2004), omdat de resultaten niet 
eenduidig zijn.  
 

9.2 Beperkingen van het onderzoek 
 
Het project allergeenarme woningen is de eerste interventie in Nederland die zich richt op 
het verlagen van de blootstelling aan allergenen, waarbij een aanzienlijke groep mensen 
verhuist naar een nieuwbouwwoning die is voorzien van allergeenvermijdende 
bouwmaatregelen. De buitenlandse literatuur telt slechts één vergelijkbaar project 
(Harving et al, 1994a en 1994b). Dit onderzoek moet dan ook worden beschouwd als een 
verkenning van het effect van allergeenarme bouwmaatregelen in nieuwbouwwoningen, 
in combinatie met gedragsondersteuning, op de gezondheid van kinderen met allergisch 
astma. Paragraaf 9.2.1 gaat in op de methodologische beperkingen van het onderzoek 
en paragraaf 9.2.2 bespreekt een aantal beperkingen bij de uitvoering van het project die 
van invloed zijn geweest op het onderzoek. 
 
9.2.1 Methodologische beperkingen 
De grootste beperking van het onderzoek is het ontbreken van een controle groep. 
Hierdoor is het niet mogelijk om (gezondheids)effecten toe te schrijven aan de interventie 
en kan niet worden gecorrigeerd voor het natuurlijke beloop van astma (onder andere 
verandering van astma met leeftijd en verbeterde instelling op medicatie). Door de 
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gecombineerde aanpak kunnen geen uitspraken worden gedaan over het effect van de 
aparte onderdelen van de interventie. Een verhuizing heeft mogelijk neveneffecten die 
(direct/indirect) invloed kunnen hebben op de gezondheid van de kinderen. 
 
De onderzoekspopulatie omvat een beperkt aantal huishoudens (34 huishoudens en 36 
kinderen) en een voor astma-begrippen heterogene onderzoeksgroep. Bij de analyse is 
in verband met de grootte van de onderzoeksgroep en de verdeling van uitkomstmaten 
(niet normaal verdeeld) gebruik gemaakt van niet-parametrische toetsen. Doordat in deze 
methodiek rangnummers worden toegekend, is er sprake van informatieverlies en verlies 
aan precisie (Slotboom, 1996).  
 
De kwaliteit van de data is niet altijd optimaal. Over het algemeen hebben alle 
huishoudens aan alle onderdelen van het onderzoek deelgenomen. In het laatste 
meetjaar konden de gezondheidsmetingen bij twee kinderen niet plaatsvinden. Bij de 
analyse van de data blijken niet altijd alle gegevens bruikbaar, meestal door onvolledige 
registratie. ‘Reporting bias’ speelt mogelijk een rol bij de betrouwbaarheid van de data. 
Alle deelnemers waren van tevoren geïnformeerd over het mogelijke effect op de 
gezondheid en daardoor misschien eerder geneigd een positief effect te rapporteren. Een 
neveneffect van de intensieve interventie is mogelijk het bewuster omgaan met de astma 
door ouders en/of kinderen (door bijvoorbeeld beter geïnformeerd te zijn over astma en 
allergeenvermijding). 
 
9.2.2 Praktische beperkingen 
Gedurende de opzet en uitvoering van het project bleek het geplande experimentele 
onderzoeksdesign niet haalbaar. De twintig controlewoningen in Barendrecht werden een 
jaar eerder opgeleverd dan gepland en het lukte niet de woningen tijdig door de juiste 
doelgroep te laten bewonen. Ook het realiseren van controlewoningen in een 
vergelijkbaar project in Utrecht bleek uiteindelijk niet mogelijk (Molenaar, 2004). Dit 
illustreert één van de praktische beperkingen bij het uitvoeren van dit type onderzoek. 
Het onttrekken van woningen aan de reguliere woningmarkt voor onderzoek is niet 
gemakkelijk haalbaar. Bovendien is het verhuizen naar een (veronderstelde) minder 
‘gezonde’ controlewoning voor huishoudens minder aantrekkelijk. 
 
Het financieren van het onderzoek werd enerzijds bemoeilijkt door de beperkingen in de 
onderzoeksopzet. Het ontbreken van een controlegroep maakte het experiment van 
beperkter wetenschappelijke waarde. Anderzijds paste het experiment door de 
combinatie van interventies (gericht op woningbouw, gedrag en gezondheid) niet duidelijk 
in een onderzoeksprogramma. Hierdoor konden een aantal metingen van het 
oorspronkelijke onderzoeksplan niet worden uitgevoerd. Alleen het ministerie van VWS 
heeft gedurende een jaar een bijdrage geleverd aan het onderzoek naar de 
gezondheidseffecten. De financiering van de meerkosten bij de bouw van de woningen is 
gezamenlijk gedragen door verschillende (lokale) partijen. 
 
De doelgroep in Rotterdam en omstreken was aanzienlijk. Het lukte echter niet alle 
veertig allergeenarme woningen tegelijk te vullen met de juiste doelgroep. Dit heeft 
geresulteerd in een tamelijk heterogene onderzoekspopulatie, wat uitspraken over het 
effect op gezondheid bemoeilijkt. Gedurende de drie jaar van het onderzoek maakten de 
gezinnen (zoals alle huishoudens) gebeurtenissen mee die van invloed kunnen zijn op de 
beleving van astma of op de gezondheid in het algemeen. 
 

 9.3 Adviezen voor de praktijk en vervolgonderzoek 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van een uitgebreidere evaluatie. Naast dit 
effectonderzoek is een procesevaluatie uitgevoerd van de realisatie van de 
allergeenarme woningen (de Jong, 2003) en een procesevaluatie van de voorlichting 
over woninginrichting (van der Cruijsen, 2003). Ook is onderzoek verricht naar de 
woonbeleving van bewoners van allergeenarme woningen (de Jong, 2004). Op basis van 
de gecombineerde resultaten kunnen adviezen worden gegeven voor de praktijk 
(paragraaf 9.3.1) en vervolgonderzoek (paragraaf 9.3.2). 
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9.3.1 Adviezen voor de praktijk 
In dit project is een effectevaluatie uitgevoerd onder moeilijke omstandigheden, 
waaronder beperkte financiële middelen en een niet optimale onderzoeksopzet. Ondanks 
alle beperkingen in de uitvoering kan dit type onderzoek waardevolle resultaten 
opleveren voor de praktijk (The World Bank, 2006). 
 
Kinderen brengen een groot deel van hun tijd door op school, in huis en in de 
woonomgeving. Voor mensen met allergisch astma is een omgeving met zo min mogelijk 
prikkels gewenst. Allergeenarme woningen gecombineerd met gedragsondersteuning en 
aandacht voor de inrichting van de woonomgeving leveren een bijdrage aan het 
verminderen van blootstelling aan allergenen en prikkels. Daarom zou de bouw van 
allergeenarme woningen gestimuleerd moeten worden. Het is te vroeg om te concluderen 
dat de woningen daarmee daadwerkelijk bijdragen aan een verbeterde gezondheid van 
mensen met allergisch astma (tertiaire preventie). Over een mogelijk ‘primair preventieve’ 
werking (ter voorkóming van het ontwikkelen van astma en of allergie) van allergeenarme 
woningen kunnen geen uitspraken worden gedaan. Dat is met dit experiment niet 
onderzocht. Op basis van tot nu toe gepubliceerd onderzoek is er nog geen consensus 
over allergeenblootstelling en de primaire preventie van allergie en astma (Gore C, A 
Custovic, 2002; Strien et al, 2003; Schönberger et al, 2004; Platts-Mills et al, 2005). De 
Gezondheidsraad verwacht eind van het jaar met een advies te komen over 'Astma, 
allergie en omgevingsfactoren'. 
 
 
Het is zowel financieel als praktisch haalbaar allergeenarme woningen te realiseren (de 
Jong, 2003). De meerkosten voor een allergeenarme woning in Barendrecht bedroegen 
€7000,-. Het is interessant na te gaan wat de kosteneffectiviteit van de investering is. Het 
medicijngebruik neemt op termijn wellicht af. Door het verminderde schoolverzuim zijn 
ouders niet genoodzaakt van hun werk vrij te nemen in verband met de zorg voor hun 
kind. Betere deelname aan school en aan het sociale leven biedt de kinderen meer 
perspectief in hun sociale en persoonlijke ontwikkeling. Overigens zullen de meerkosten 
voor allergeenarm bouwen relatief afnemen vanwege voortschrijding van de techniek en 
aanscherping van bouwregelgeving in het algemeen. Voorbeelden zijn de strenger 
geworden energieprestatie-coëfficiënt van woningen en het inmiddels bijna standaard 
aanbrengen van ventilatie in bergruimten en wasruimte. 
 
Bij de bouw van de woningen is op meerdere punten extra ingezet. Dit omdat in het 
concept allergeenarme woningen een aantal punten kwetsbaar is; 
1. het maken van fouten tijdens de bouw, 
2. een verminderde werking van ventilatiesystemen in de loop van de tijd en 
3. niet gewenst woongedrag. 
 
De Stuurgroep allergeenarme woningen is van mening dat goed is ingezet op 
bovengenoemde genoemde punten. ‘Allergeenarme woningen’ is geen doorsnee 
bouwproject en dat heeft als belangrijke meerwaarde dat er meer aandacht is voor de 
bouwkwaliteit in het algemeen, en meer toezicht. In de doorsnee praktijk is die aandacht 
er steeds minder. Bij de oplevering blijkt regelmatig dat niet aan de gestelde 
kwaliteitseisen is voldaan. Het is niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is en dit 
resulteert in het niet of slordig uitvoeren van een kwaliteitstoets. Het gat dat is ontstaan 
tussen een zich terugtrekkende overheid (gemeentelijk bouw- en woningtoezicht) en een 
zich onvoldoende zelfregulerende markt, gaat zo ten koste van de gezondheid van 
bewoners. Zulke fouten zijn in de medische wereld ondenkbaar. 
 
Ventilatie is belangrijk voor de kwaliteit van het binnenklimaat. Al eerder bleek dat 
onvolkomenheden bij installatie en het inregelen van ventilatiesystemen leiden tot 
klachten bij consumenten (Bouwmeester, 2002). Deze ervaring wordt gedeeld in het 
project allergeenarme woningen. Daarom wordt geadviseerd bij toekomstige bouw van 
allergeenarme woningen, naast bovengenoemd toezicht of kwaliteitstoets en afspraken 
over onderhoud, zoveel mogelijk te kiezen voor eenvoudig te bedienen onderhoudsarme 
apparatuur. Daarmee wordt deels tegemoet gekomen aan de tweede en derde 
kwetsbaarheid van het concept ‘allergeenarm’. 
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De vraag is hoe de uitgebreide interventie uit dit experiment in de praktijk toe te passen. 
Het lijkt erop dat alleen het toepassen van bouwkundige maatregelen niet voldoende is; 
de combinatie met gedragsondersteuning is een voorwaarde voor het welslagen. Uit 
onderzoek van Van Lynden-van Nes (1999) blijkt dat andersom: alleen (intensieve) 
gedragsondersteuning in de huidige woonsituatie, evenmin voldoende is. Als de 
gecombineerde interventie niet mogelijk is, lijkt het beste alternatief verhuizing naar een 
(gewone) nieuwbouwwoning plus gedragsondersteuning. 
Het komt steeds vaker voor dat woningen (moeten) worden gebouwd op ‘belaste’ 
locaties, bijvoorbeeld op een strook met te hoog geluidniveau of naast een als belastend 
ervaren vorm van maatschappelijke opvang. De mogelijke tekortkoming in de 
woonomgeving wordt soms gecompenseerd met een extra kwaliteit van de woning. Het 
concept ‘allergeenarm’ zou een dergelijke extra kwaliteit kunnen zijn. Toepassing kan 
worden overwogen bij het ontwerp van woningen waar compensatie in verband met 
locatie gewenst is. Dit uiteraard voorzover het niet om een locatie met matige 
luchtkwaliteit gaat en onder voorwaarde dat bewoners geïnformeerd zijn. 
 
Ondanks dat de prevalentie van astma onder jongeren momenteel lijkt te stabiliseren 
(Smit, 2006), is de groep mensen met luchtwegklachten aanzienlijk. Op basis van 
enquêteonderzoek blijkt dat in de regio Rotterdam 8,7% van de inwoners van 16 tot en 
met 84 jaar een chronische luchtwegaandoening heeft (astma, chronische bronchitis, 
longemfyseem of CARA/COPD). In de stad Rotterdam geeft één op de tien bewoners 
aan luchtwegklachten te hebben (Gezondheidsenquête 2005, GGD Rotterdam-
Rijnmond). Gezien de omvang van de groep mensen met luchtwegklachten is aandacht 
voor een gezond binnenmilieu in nieuwbouw en in bestaande bouw noodzaak. In het 
Rotterdamse woonbeleid zou specifiek aandacht besteedt moeten worden aan mensen 
met luchtwegklachten. Gedacht kan worden aan een systeem waarbij astmapatiënten 
met een urgentieverklaring voorrang krijgen bij het verhuizen naar een 
nieuwbouwwoning. 
 
9.3.2 Vervolgonderzoek 
Inmiddels zijn er ook allergeenarme woningen gebouwd in Utrecht en zijn diverse andere 
steden en ontwikkelaars geïnteresseerd in het concept ‘allergeenarme woning’. Omdat er 
niet één type allergeenarme woning is en het in de meeste situaties om een beperkt 
aantal woningen gaat, is vervolgonderzoek naar het effect van de gezondheid in deze 
settings niet aan te raden. Pas wanneer de mogelijkheid bestaat om een experimentele 
en controlegroep te vormen, zou nogmaals het effect van een allergeenarme woning 
kunnen worden onderzocht. Er zou dan zowel naar een objectieve als een subjectieve 
gezondheidsmaat gekeken kunnen worden. In verband met validiteit van gegevens zou 
informatie over het verloop van de astma en het gebruik van medicatie van de behandeld 
opgevraagd kunnen worden bij de huisarts of medisch specialist. 
 
Het totale onderzoek laat zien dat het mogelijk is woningen te creëren waarin een gunstig 
klimaat heerst voor het beperken van de groei van huisstofmijt. Het verschil met het 
klimaat in dezelfde wijk gebouwde reguliere nieuwbouwwoningen is tot twee jaar na 
bewoning beperkt. In de praktijk is het verschil tussen allergeenarm en regulier 
vermoedelijk groter in verband met de uiteenlopende kwaliteit van nieuwbouwwoningen. 
De allergeenniveaus zullen in de loop van de tijd verder uiteen gaan lopen. We pleiten 
dan ook ten aanzien van de doelgroep (mensen met allergisch astma) voor toepassing 
van de maatregelen. Het is zeer gewenst vijf jaar na bewoning het onderzoek naar 
allergeenniveaus en naar het klimaat te herhalen in zowel de allergeenarme woning als 
de reguliere nieuwbouw. 
 
Daarnaast zou het interessant zijn de meetgegevens van de allergeenarme woningen te 
vergelijken met de uitkomsten van het onderzoek van VROM naar de 
gezondheidskwaliteit van de bestaande woningvoorraad in Nederland. De eindrapportage 
daarvan verschijnt volgens planning eind 2006 (Actieprogramma Gezondheid en milieu, 
actie 29). 
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Ook een vervolgmeting van de concentratie kattenallergeen in de allergeenarme 
woningen is gewenst. Er is namelijk geen literatuur over hoe kattenallergeen zich in de 
tijd ontwikkelt in leefruimtes zonder katten. 
 
De combinatie van het toepassen van allergeenvermijdende bouwmaatregelen, 
woninginrichting en gedragsondersteuning heeft tot een woonsituatie geleid die gunstig is 
voor mensen met allergisch astma. In vervolgonderzoek moeten uitkomstmaten van de 
onderzoeksonderdelen op individueel niveau met elkaar worden gecombineerd om 
inzicht te krijgen in de grootste bijdrage van de verschillende onderdelen van de 
interventie.  
 
De belangrijkste determinanten van gezondheid zijn genetische aanleg en andere 
persoonsgebonden factoren, leefstijl, werk- en sociaal-culturele omstandigheden, de 
woonsituatie, voorzieningen in de woonomgeving en fysieke aspecten van de omgeving 
van invloed op de gezondheid (Leefomgevingmodel, Passchier-Vermeer, 2001). Doordat 
de mensen in dit project naar een nieuwe woning en veelal een nieuwe woonomgeving 
zijn verhuisd, is meer dan de kwaliteit van de woning veranderd. Niet alle aspecten 
hebben we in kaart kunnen brengen. Een kwalitatieve benadering van het effect dat de 
interventie op de gezondheid, leefstijl en sociaal-economische situatie heeft, kan 
diepgaander inzicht geven in de wijze waarop de interventie effect heeft gehad op de 
gezondheid. Verhuizen kan worden gezien als een ‘life event’ in de levensloop van 
mensen. Vervolgonderzoek zou kunnen plaatsvinden om inzicht te krijgen in de betekenis 
van verhuizing naar een allergeenarme woning voor de ouders en de kinderen op lange 
termijn en de wijze waarop de verhuizing het leven heeft veranderd. Deze 
onderzoeksvraag zou beantwoord kunnen worden met kwalitatief onderzoek. 
 
9.3.3 Eindconclusie 
De woonsituatie van mensen met allergisch astma is één van de factoren die een rol 
speelt bij het verlichten van klachten. Het is een factor die beïnvloedbaar is. Op basis van 
de uitkomsten van het totale onderzoek blijkt dat het mogelijk is om met een passend 
programma van eisen en ondersteuning van ‘allergeenarm’ woongedrag een woning te 
realiseren waarin een klimaat heerst dat gunstig is voor mensen met allergisch astma. 
Deze uitkomsten van het onderzoek vormen een goede basis om de bouw van 
allergeenarme woningen voor mensen met allergisch astma te stimuleren. 
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Bijlage II Programma van eisen allergeenarme woningen 
 

Bron: “Richtlijn Gezonde Woningbouw” van GGD Nederland 

 

Beschrijving 

De allergeenarme woning wordt zodanig gebouwd en bewoond dat de allergenen-

concentraties en andere prikkels in het binnenmilieu zeer beperkt blijven, zodat mensen 

die (een aanleg voor) een luchtwegallergie hebben in hun eigen woning weinig 

blootgesteld worden en (astmatische) klachten beperkt blijven. Een binnenmilieu kan 

allergeenarm zijn als de levensvoorwaarden voor huisstofmijten en schimmels slecht zijn, 

en dit betekent dat de woning droog en stof-arm moet zijn. Vanwege de gevoeligheid van 

mensen met allergisch astma voor pollen, prikkelende stoffen en thermisch discomfort, 

moeten ook hiervan de bronnen worden vermeden en gezonde alternatieven worden 

geïntroduceerd. Verder moet er bij de indeling van de woning rekening worden gehouden 

met een verminderde mobiliteit van de bewoners, en met ruimte voor zorg. Hoewel de 

maatregelen allereerst op een gezonde binnenlucht en thermisch comfort gericht zijn, zijn 

de woningen automatisch ook energiezuinig. In aanvulling op genoemde zaken is het 

nodig dat bewoners actief verwarmen, ventileren en schoonmaken, en dat zij een aantal 

luchtbelastende activiteiten nalaten, zoals roken, huisdieren houden en andere. 

 
Maatregelen 
 
Locatie en buitenruimte 

1. Woning op >200m afstand van hoofdontsluitingswegen (vrachtverkeer) en op >100m 

afstand van wegen met meer dan 15.000 voertuigen per etmaal, drukke 

parkeerterreinen, tankstations e.d. Woning niet 'in de wind' van bedrijven die stank, 

chemische verbindingen of andere schadelijke stoffen uitstoten. 

2. Gunstig: woning in een gebied met collectief warmtenet.  

3. Bodem kruipruimte (bij kruipruimteloos bouwen onderzijde van begane grondvloer) > 

50cm boven gemiddelde maximale grondwaterstand. Indien niet mogelijk: drainage. 

4. Woning op >50m van park, ecologische zone, (kinder)boerderij of bij 

lanen/bomengroepen met windbestuivers. Woning op >10m van bloeiend gras of 

onkruid en windbestuivende bomen zoals berken en elzen. Vanwege deze eis, is het 

interessant om een aantal allergeenarme woningen met hun tuinen bij elkaar te 

groeperen. Wanneer alle betrokken bewoners een allergeenarme tuin aanleggen, 

hebben buren daar samen profijt van. 

5. Woning in een gebied/gemeente met beeldkwaliteitsplan dat gecombineerd wordt 

met redelijk intensief buitenruimte/groenbeheer. 

6. Openbaar en privé-groen met weinig windbestuivers. Geen (voorzieningen voor) 

gevelbegroeiing.  

7. Wasdrooglijnen in (overdekte) buitenruimte. 

8. Wijk met afvalbrengsysteem of opstelplaats afvalcontainers op afstand van de 

woning. 

9. Heldere en aantrekkelijke instructies en tips over (on)gewenste inrichting en 

activiteiten in de buitenruimte (pollenarme beplanting, geen barbecue, geen duiven of 

volières e.a.). 

 
Lay-out, ontwerp 

10. Ontwerp appartementen met twee tegenover elkaar liggende gevels en 

meerlaagswoningen met schoorsteeneffect door het trappenhuis, als voorwaarde 

voor spuien, zomernachtkoeling en ventilatie. Vergeet niet de bijbehorende 

overstroom-voorzieningen in ruimtescheidende wanden (in het algemeen bij deuren). 

11. Alle vertrekken (inclusief keuken, badkamer, wasruimte, zolder) voorzien van te 

openen ramen. Zie voor eisen aan ramen maatregel 38 van deze paragraaf. 

12. Geen kamers en voor verblijf bruikbare zolderruimtes onder schuine daken met 

schuine dakramen als enige ventilatievoorziening. Creëer verticale gevels of 

dakkapellen met verticale ramen en roosters, of biedt aanvullend mechanische 

ventilatieluchttoevoer (zie verder 'Ventilatie'). 
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13. Oriëntatie van woning en verblijfsruimten bij voorkeur op de zon. 

14. Entree van de woning op maaiveld of bereikbaar per lift (voldoende ruimte voor 

brancard). 

15. Gesloten keuken. Afscheiding met woonkamer voorzien van glasdelen. 

16. Natte ruimtes aan de gevel, voorzien van te openen ramen. 

17. Geen slaapkamers op de begane grond zonder vloerverwarming of op een etage 

boven een onverwarmde ruimte. Eigen (gesaneerde) slaapkamer voor de gebruiker 

met astma. 

18. Goede toegankelijkheid en bruikbaarheid van de woning en afzonderlijke ruimtes 

voor mensen met bewegingsbeperkingen. Ruim vloeroppervlak per persoon; 

plafondhoogte van ca. 280cm heeft enkele voordelen ten opzichte van 260cm. 

Beperk overbevolking van slaapkamers. Ruime en goed geventileerde garderobe-

gelegenheid. 

19. Luie trappen. Rechte streektrappen of trappen met maximaal één kwart, met aan 

twee zijden leuningen. Trap geschikt voor aanbrengen traplift en voor 

brancardtransport. 

20. Geen hoeken <90
o
 in alle richtingen. Zonodig aansluitingen aftimmeren met lijsten 

>20cm. 

 
Constructie en isolatie 

21. Kruipruimteloos bouwen, of indien dit niet verkozen wordt in ieder geval een zeer 

dichte begane grondvloer, dichting van doorvoeren en naden, goed geventileerde 

kruipruimte met kruipruimtefolie op de bodem. (Het gaat hier om een extra 

zorgvuldige uitvoering van wat in het Bouwbesluit standaard beoogd wordt, vooral in 

gebieden met kritische grondwaterstanden of grondslag). 

22. Voorkom koudebruggen. Hoge isolatiewaarden van vloer, dak, gevels en 

gevelopeningen. Extra goed geïsoleerde begane grondvloer (Rc>3,5 onder 

vloerverwarming of Rc>4). Isolatiewaarden van vloer, dak, gevels, gevelopeningen en 

aansluitingen van constructies gelijkmatig verdeeld over de hele schil, goede 

luchtdichtheid. Rc-waarde vloer > Rc-waarden andere schildelen.  

23. Bij keuze voor bouwsystemen, constructie en bouwmaterialen: bewust creëren van 

actieve thermische massa in/aan verblijfsruimtes. 

24. Bouwkundig geïntegreerde zon/lichtwering bij ramen zuidzijde. Standaard 

buitenzonwering bij ramen op oost en west. 

25. Bouwmethode waarbij niet veel bouwvocht vrijkomt (bijvoorbeeld geprefabriceerd 

beton, kalkzandsteenblokken of houtskeletconstructie met gipsvezelplaten 

afdekking). 

26. Bescherming van bouwproducten, isolatiemateriaal e.d. tijdens de bouw, tegen 

regen, lekkages, optrekkend vocht en vervuiling. 

27. In geval van toepassing van een warmtepomp of warmtepompboiler: deze vanwege 

geluid plaatsen in een afgescheiden ruimte ten opzichte van verblijfsruimtes en 

trappenhuis/overloop, of omkasten. 

 
Verwarming en warm tapwater 

28. Stralingsverwarming in een lage temperatuursysteem (vloer- en wandverwarming, 

vergrote radiatoren). Vloerverwarming op de begane grond, ook op etage als deze 

boven onverwarmde ruimte ligt. Vermijd luchtverwarming en convectoren. 

29. Radiatoren en andere warmte-afgifte-elementen met een vormgeving en maatvoering 

die schoonmaken vergemakkelijken. Onderzijde minimaal 10cm vanaf de grond, 

geplaatst op afstandsteunen >6cm vanaf de wand. Geen convectieribben. 

30. Aansluiting op collectief warmtenet of verbrandingstoestel voor ruimte- en 

tapwaterverwarming HR
+
, Low-NOx, gesloten en geluidarm, indien gewenst 

gecombineerd met zonneboiler. 

31. Stooklijn gebaseerd op lage temperatuurverwarming. Aanvoertemperatuur 

verwarming standaard 55
o
C. Thermostaat voor vloer- en wandverwarming standaard 

op 35
o
C.  
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32. Centrale verwarmingsregeling met goede bedienbare week/dagprogrammering en 

individuele beïnvloedingsmogelijkheden per ruimte. Geen regeling op basis van een 

buitenvoeler. 

33. Geen (voorzieningen voor) open haarden of kachels. 

34. Korte leidinglengten tussen warm watertoestel en tappunten. Thermostatische 

mengkranen op tappunten, ook voor douche. Weinig verstuivende douchekoppen en 

kranen. 

35. Aansluiting voor elektrisch koken (groep geschikt voor inductiekoken). Koken op gas 

vermijden. 

36. Bij oplevering een heldere en aansprekende instructie over het gewenste stook- en 

waterbesparende gedrag en over de mogelijkheden van het verwarmingssysteem. 

 
Ventilatie 

37. Spuiventilatie: zie bij 'Layout' (alle vertrekken voorzien van te openen ramen en 

realiseren van dwarsventilatievoorzieningen). 

38. Bedieningsmogelijkheden van ramen: in meerdere standen vast te zetten, goed 

zichtbaar, gemakkelijk bereikbaar, licht bedienbaar, inbraakveilig en ongevalsveilig 

(kinderen). 

39. Basisventilatie: totale capaciteit in de hoogste stand van de mechanische afvoer is 

optelsom van hierna genoemde capaciteiten, dit is in een gemiddelde woning ca. 

300m
3
/h. 

Inregelen van de installatie en ventielen voor beoogde debieten; dit is enigszins 

afwijkend van standaarden in het Bouwbesluit. Capaciteit van bronafzuiging (bij 

oplevering): 

• badkamer ventilatievoud 5 - 6 (indien inpanding vv = 8) op hoogstand en in ieder 

geval 1,5 op laagstand; 

• keuken ventilatievoud 4 – 5, met een laagstand die gelijk mag zijn aan de 

minimum laagstand bij gegeven ventilatorcapaciteit en ventielopening; 

• eventuele was/droogruimte en dergelijke (binnen) >14dm
3
/s; 

• afvoerpunt boven trappenhuis 10-15dm
3
/s op lage of autonome stand. 

(toiletten volgens Bouwbesluit). 

40. Extra eisen aan mechanische luchtafvoervoorzieningen in relatie tot goede werking, 

hygiëne en comfort, inspectie/onderhoudsmogelijkheden en onderhoudscontract. 

Onder meer: 

• extra schakelaar bij badkamer; 

• goede bereikbaarheid voor (schoonmaak)onderhoud; 

• efficiënt leidingenverloop met goede inwendige reinigbaarheid. 

41. Extra eisen aan natuurlijke luchttoevoer (of bij andere keuze: zie maatregel hierna), in 

relatie tot goede werking, hygiëne en comfort en inspectie/onderhoudsmogelijkheden. 

Onder meer: 

• winddrukgeregelde en buitengeluidreducerende gevelroosters; 

• roosters/kleppen vanaf de binnenzijde in meerdere standen te zetten, waarbij 

goed zichtbaar moet zijn hoever het rooster open of dicht staat; bediening 

gemakkelijk bereikbaar en licht bedienbaar; 

• toepassing van (gemakkelijk verwisselbare) filters in inlaatroosters om pollen, 

grof stof e.d. tegen te houden. Filtermateriaal als in afzuigkappen volstaat 

hiervoor. 

• capaciteit verdeeld over horizontale lijn; 

• hoge plaatsing van roosters: liefst dichtbij plafond, maximaal 30 cm vanaf 

plafond; 

• luchtstroom gericht naar plafond; 

• praktische bediening van roosters, op 1.20m – 1.50m hoogte vanaf de vloer.  

42. Extra eisen aan de luchttoevoer bij balansventilatie met HR-warmteterugwinsysteem 

(of bij andere keuze: zie maatregel hiervoor), in relatie tot goede werking, hygiëne en 

comfort, inspectie/onderhouds-mogelijkheden en onderhoudscontract. Onder meer: 

• 'ruime worp' van toevoerventielen ten opzichte van afzuigpunten; 

• bypass in warmteterugwinunit ten behoeve van zomernachtkoeling; 

• gemakkelijk verwisselbare filter; 
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• schoonmaakbare kanalen; 

• geluidniveau in slaapkamers bij laagstand <20dB(A) en in andere kamers < 

25dB(A). 

43. Luchtfilters eenmaal per kwartaal vervangen of schoonmaken, ook in gevelroosters 

en afzuigkap. 

44. Afzuigkap + ander afvoerpunt in keuken: 

• gezamenlijke capaciteit ventilatievoud 4 – 5. Bij open keuken inhoud van de 

kamer meerekenen met ventilatievoud 1 – 2; 

• afzuigkap in keuken met afvoer naar buiten, of opgenomen in ventilatiesysteem 

(bij balansventilatiesysteem altijd geïntegreerd); 

• geen recirculatiekap; 

• let ook op geluidniveau in maximumstand; 

• afzuigkap zo laag mogelijk boven kooktoestel plaatsen, in combinatie met een 

tweede afzuigpunt in het plafond. 

45. Aansluitmogelijkheden en korte luchtafvoervoorziening voor wasdroger, nabij 

wasmachineplaats. Geen condensdroger toepassen. 

46. Ventilatoren (motoren): 

• kies voor geluidarm type, bijzonder aandachtspunt bij gelijkstroommotoren; 

• zorgvuldige ophanging; 

• inregeling van ventilatoren en ventielen; 

• jaarlijks onderhoud (schoonmaken en inregelen, zonodig onderdelen vervangen) 

47. Bij oplevering een heldere en aantrekkelijke gebruiksinstructie over gewenst 

ventilatie- en onderhoudsgedrag en over de mogelijkheden van het ventilatiesysteem. 

 
Afbouw en inrichting 

48. Schoonlooprooster of rubberen mat voor elke buitendeur. Geen drempels onder 

binnendeuren. 

49. Handig te openen en gemakkelijk te reinigen afvalbakjes in keukenkastje. Opslag 

grotere hoeveelheden afval buiten. 

50. Centraal stofzuigsysteem. 

51. Betegeld wandje of hardglazen spatscherm (zonder frame) ter afscherming van 

douchegedeelte in badkamer. Wanden bij douchegedeelte betegelen tot aan het 

plafond, met schimmelwerend voegmiddel. 

52. Stof- en schimmelwerende afwerking en detaillering: tegelwerk op vloeren en wanden 

in natte ruimtes en rondom huishoudelijke apparatuur. Gladde, vochtig afneembare 

(schimmelongevoelige) wanden, plafonds en kasten. Geen bouwbehang. Vermijden 

van randen en richeltjes. 

53. Afwerkings- en inrichtingsmethoden en –materialen met beperkte emissies van 

vluchtige organische stoffen, vocht, vezels of geuren. Vermijd sterk geurende 

houtsoorten als ceder. 

54. Harde vloerbedekking. Geen vloerbedekking met 'veel' weekmakers of formaldehyde. 

Verlijmen met emissie-arme lijmen of (deels) los leggen/fixeren. 

55. Gladde, vochtig afneembare of gemakkelijk wasbare raambekleding. Textiele 

raambekleding enkele malen per jaar wassen op minimaal 60
o
C. 

56. Gesloten kasten, bovenop goed bereikbaar of afgetimmerd. Meubelen hoog op de 

poten, verrijdbaar of ingebouwd. Gladde en gemakkelijk schoonmaakbare meubelen, 

waarin micro-organismen zich moeilijk nestelen. 

57. Bedden waarin micro-organismen zich niet gemakkelijk ophouden. Allergeendichte 

hoezen voor matras, dekbed en kussen. 

58. Heldere en aantrekkelijk gebruikersinstructie over diverse afbouw-, inrichtings- en 

gebruiksaspecten. Voorbeeld schoonmaakrooster leveren. 
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Bijlage III Verschil in buitenklimaat tussen meetjaren 
 
Gemiddelde buitentemperatuur en relatieve vochtigheid (minimum-maximum) per meetjaar 

Meetjaar N Tbuiten RVbuiten 

Meting 1 26 6,8 (5,8-8,5) 83 (81,5-84) 
Meting 2 30  5,0 (2,4-6,7) 82 (70,5-90) 
Meting 3 26 4,9 (3,3-8,0) 86 (80-90) 

 
Toetsen op verschil in mediaan van de buitentemperatuur en relatieve vochtigheid tussen de meetjaren 

 Tbuiten RVbuiten 

Meting 1 versus meting 2 p<0,00 ns 
Meting 1 versus meting 3 p<0,00 p<0,00 
Meting 2 versus meting 3 ns ns 
1 
Mann-Whitney-test 

 
De buitentemperatuur in het eerste meetjaar is hoger in vergelijking met meetjaar 2 en 3. 
Er is geen verschil in buitentemperatuur tussen meetjaar 2 en 3. De relatieve vochtigheid 
van de buitenlucht is hoger bij de laatste meting in vergelijking met het eerste meetjaar. 
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Bijlage IV Aanvullende tabellen hoofdstuk 5 
 
Geometrisch gemiddelde met de standaarddeviatie (sd) van allergeenconcentraties in 
stofmonsters van kindermatrassen en vloeren. De oorspronkelijke waarden zijn met 
behulp van ln-transformatie omgezet. 
 
Geometrisch gemiddelde (sd) van allergeenconcentraties (derp1 en derf1) in kindermatrassen (N=36) 

Derp1 ng/mg stof ng/m
2
 

Meting 1 0,27 (1,67) 4,48 (1,84) 
Meting 2 -0,75 (1,33)

 1
 3,67 (1,49)

 1
 

Meting 3 -1,31 (0,90)
 1
 3,08 (1,28)

 1
 

Derf1 ng/mg stof ng/m
2
 

Meting 1 -0,21 (1,64) 4,0 (1,85) 
Meting 2 -0,94 (1,37)

 1
 3,48 (1,66)

 1
 

Meting 3 -1,18 (1,55)
 1
 3,20 (1,89)

 1
 

1 
Verdeling wijkt significant af van normale verdeling (Shapiro-Wilk toets) 

 
Geometrisch gemiddelde (sd) van allergeenconcentraties (derp1, derf1 en feld) op vloeren (N=34) 

Derp1 ng/mg stof ng/m
2
 

Meting 1 -0,74 (1,79)
 1
 2,93 (2,34)

 1
 

Meting 2 -1,05 (0,92) 1,62 (0,53)
 1
 

Meting 3 -1,57 (1,02) 1,75 (1,09)
 1
 

Derf1 ng/mg stof ng/m
2
 

Meting 1 -1,36 (1,60)
 1
 2,31 (1,98)

 1
 

Meting 2 -1,86 (0,82) 0,81 (0,53)
 1
 

Meting 3 -2,12 (0,93) 1,19 (0,73)
 1
 

Feld ng/mg stof ng/m
2
 

Meting 1 -2,48 (2,17)
 1
 1,19 (2,75)

 1
 

Meting 2 -3,71 (1,30) -1,04 (1,17)
 1
 

Meting 3 -4,05 (1,18) -0,72 (1,36)
 1
 

1 
Verdeling wijkt significant af van normale verdeling (Shapiro-Wilk toets) 

 
Verandering van stofmassa en allergeenconcentraties kindermatrassen en woonkamervloeren 

 Matrassen N=36 Vloeren N=34 

Stofmassa   
Verdubbeld (en meer) 10 9 
Toename tot 2 keer zoveel 12 6 
Gelijk gebleven - 1 
Gehalveerd 8 9 
Meer dan gehalveerd 6 9 
Derp1 (ng/mg stof)   
Verdubbeld (en meer) 2 9 
Toename tot 2 keer zoveel 3 3 
Lager tot gehalveerd 5 5 
Meer dan gehalveerd 26 17 
Derp1 (ng/m2)   
Verdubbeld (en meer) 6 6 
Toename tot 2 keer zoveel 3 5 
Gehalveerd 2 6 
Meer dan gehalveerd 25 16 
Derf (ng/mg stof)   
Verdubbeld (en meer) 6 7 
Toename tot 2 keer zoveel 2 4 
Gehalveerd 9 5 
Meer dan gehalveerd 19 18 
Derf1 (ng/m2)   
Verdubbeld (en meer) 8 9 
Toename tot 2 keer zoveel 6 5 
Gehalveerd 7 - 
Meer dan gehalveerd 15 20 
Feld (ng/mg stof)   
Verdubbeld (en meer) - 6 
Toename tot 2 keer zoveel - 4 
Gehalveerd - 7 
Meer dan gehalveerd - 17 
Feld (ng/m2)   
Verdubbeld (en meer) - 7 
Toename tot 2 keer zoveel - 2 
Gehalveerd - 3 
Meer dan gehalveerd - 22 
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Bijlage V Aanvullende tabellen hoofdstuk 6 
 
Tabel 1 Toelichting op de codering van de variabelen voor de GEE analyse 

Variabelen Antwoordcategorieën in vragenlijst Codering voor GEE analyse 

Ervaren gezondheid Uitstekend 
Goed 
Matig 
Slecht 

1= Uitstekend / goed 
0 = Matig / slecht 

Zorgen over gezondheid kind Heel veel 
Enigszins 
Weinig 
Geen 

0 = Heel veel / enigszins 
1 = Weinig / geen 

Beperking door astma bij dagelijkse 
activiteiten 

Zeer beperkt 
Beperkt 
Een beetje beperkt 
Niet beperkt 

1 = Zeer beperkt / beperkt 
0 = Een beetje beperkt/ niet beperkt 

‘s Nachts het bed uit vanwege 
astma kind 

(bijna) nooit 
Meestal minder dan 1 nacht per 
week 
Meestal 1 of meerdere nachten per 
week 

0 = (bijna) nooit 
1= Meestal minder dan 1 nacht per 
week / meestal 1 of meerdere 
nachten per week 

In afgelopen 3 maanden vanwege 
astma ziek in bed gelegen 

Ja 
Nee 

1 = Ja 
0 = Nee 

In afgelopen 3 maanden vanwege 
astma niet naar school geweest 

Ja 
Nee 

1 = Ja 
0 = Nee 

Last van niezen, een loopneus of 
verstopte neus terwijl kind niet 
verkouden was of griep had 

Ja 
Nee 

1 = Ja 
0 = Nee 

Beperking door neusklachten bij 
dagelijkse activiteiten 

Zeer beperkt 
Beperkt 
Een beetje beperkt 
Niet beperkt 

1 = Zeer beperkt / beperkt 
0 = Een beetje beperkt/ niet beperkt 

Beperking door allergie bij 
dagelijkse activiteiten 

Zeer beperkt 
Beperkt 
Een beetje beperkt 
Niet beperkt 

1 = Zeer beperkt / beperkt 
0 = Een beetje beperkt/ niet beperkt 

Last van piepen op de borst Ja 
Nee 

1 = Ja 
0 = Nee 

Last van benauwdheid of 
kortademigheid 

Ja 
Nee 

1 = Ja 
0 = Nee 

Aantal keer ernstige infectie van 
luchtwegen en/of keel, neus en 
oren 

Nooit 
1 à 2 keer 
3 à 5 keer 
6 keer of vaker 

0 = Nooit 
1 = 1 à 2 keer/ 3 à 5 keer / 6 keer of 
vaker 

Huisartsbezoek Nooit 
1 tot 3 keer 
Meer dan 3 keer 

0 = Nooit 
1 = 1 tot 3 keer/ meer dan 3 keer 

 
Tabel 2 Huisartsbezoek in drie maanden voorafgaand aan de meting per meting met de bijbehorende odds ratio 
(OR), 95% betrouwbaarheidsinterval (95% BI) en overall p-waarde 

 N % OR
1 

95% BI Overall p-waarde 

Huisarts niet bezocht      p=0,015 
Meting 1 35 31% 2,6 1,2 - 5,6  
Meting 2 33 55% 1    
Meting 3 36 58% 0,9 0,4 -2,0  
Meting 4 33 67% 0,6 0,2 - 1,5  
Meting 5 32 78% 0,3 0,1 - 0,9  
Meting 6 35 69% 0,6 0,2 - 1,3  
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Bijlage VI Aanvullende tabellen hoofdstuk 7 
 
Tabel 1 Last van astma in week voorafgaand aan het interview bij onderstaande activiteiten 

Activiteit 1 Activiteit 2 Activiteit 3 

Nulmeting 
Traplopen 
Logeren/spelen met dieren, 
dieren in huis 
(School) zwemmen 
Fietsen 
Hardlopen/rennen 
Gymnastiek 
Huishoudelijke karweitjes 
Slapen 
Stoffige ruimte 
Tikkertje 
Voetbal 
Ziek zijn 
 

6 
3 
 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

Hardlopen/rennen 
Traplopen 
Gymnastiek 
(met vrienden) spelen 
’s Morgens opstaan 
Dansen 
Drinken met prik 
Kamer opruimen 
Lachen 
Schoonmaken 
Slapen 
Tikkertje 
Veel stof 

9 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Rennen 
Schreeuwen 
Voetbal 
Gymnastiek 
Slapen 
(School)zwemmen 
’s Morgens opstaan 
Fietsen 
Met dieren spelen 
Op zolder 
Springen 
Touwtje springen 
Trappenlopen 
Spelen in de schoolpauze 

3 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Effectmeting 1      

Hardlopen/rennen 
Slapen 
Tikkertje 
Traplopen 
Voetbal 
Met dieren spelen 
Dansen 
Fietsen 
Huishoudelijke karweitjes 
Lachen 
Touwtje springen 

9 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

Hardlopen/rennen 
Voetbal 
Tikkertje 
Fietsen 
Lachen 
Gym 
Huishoudelijke karweitjes 
Klimmen 
Schaatsen 
Slapen 
Traplopen 
Zwemmen 

8 
4 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Traplopen 
Fietsen 
Gym 
Hardlopen/rennen 
Schreeuwen/drukdoen 
Voetbal 
Zwemmen 
Huishoudelijke karweitjes 
Skaten/rolschaatsen 
Stoeien 
Winkelen/sjouwen 

5 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

Effectmeting 2      

Fietsen 
Voetbal 
Hardlopen/rennen 
Spelen/spelen in de pauze 
Tikkertje 
Skaten/skeeleren 
Traplopen 
Dansen 
Huishoudelijke karweitjes 
Gras opeten 
Gymnastiek 
Opstaan 

5 
4 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Fietsen 
Gym 
Hardlopen/rennen 
Trappen lopen 
Met vrienden spelen/ spelen 
in de pauze 
Met dieren spelen 
Judo/karate 
Lachen 
Slapen 
Tikkertje 
Voetbal 
Zwemmen 

5 
5 
3 
3 
2 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Gym/sporten 
Hardlopen/rennen 
Fietsen 
Opstaan 
Lopen 
Slapen 
Trappenlopen 
Met vrienden spelen 
Zwemmen 

10 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

 
Tabel 2 Gemiddelde scores en 95% betrouwbaarheidsinterval op kwaliteit van leven en subdomeinen 

Domein N Gemiddelde score (95% BI)2 

Kwaliteit van leven 
Meting 1 
Meting 2 
Meting 3 

 
16 
16 
16 

 
4,2 
5,0 
5,31 

 
(3,6-4,8) 
(4,3-5,6) 
(4,7-6,0) 

Symptomen 
Meting 1 
Meting 2 
Meting 3 

 
24 
24 
24 

 
4,3 
5,2 
5,71 

 
(3,7-4,9) 
(4,7-5,8) 
(5,2-6,2) 

Activiteitenbeperking 
Meting 1 
Meting 2 
Meting 3 

 
16 
16 
16 

 
3,5 
4,0 
4,51 

 
(2,9-4,1) 
(3,1-4,8) 
(3,7-5,3) 

Emotioneel functioneren 
Meting 1 
Meting 2 
Meting 3 

 
23 
23 
23 

 
5,1 
6,0 
6,11 

 
(4,5-5,8) 
(5,5-6,4) 
(5,6-6,4) 

1 Significant verschil (p≤0,05) tussen de nulmeting en meting 2 getoetst met Wilcoxon rangtekentoets (kwaliteit 
van leven p=0,02; symptomen p=0,001; activiteitenbeperking p=0,026; emotioneel functioneren p=0,023). 
2 Selectie van kinderen die per domein een totaalscore op drie meetmomenten hebben.  
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Tabel 3 Gemiddelde score op kwaliteit van leven van ouders per meting 

 N Gemiddelde score (95% BI) N Gemiddelde score (95% BI) 

Kwaliteit van leven 
Meting 1 
Meting 2 
Meting 3 

 
12 
7 
6 

 
4,4 
5,1 
5,6 

 
(3,7 - 5,1) 
(4,1 - 6,1) 
(4,7 - 6,5) 

 
6 
6 
6 

 
4,2 
5,4 
5,4 

 
(3,0-5,3) 
(4,4-6,4) 
(4,5-6,3) 

Activiteitenbeperking 
Meting 1 
Meting 2 
Meting 3 

 
12 
7 
6 

 
4,9 
5,8 
6,2 

 
(4,0-5,8) 
(5,0-6,7) 
(5,6-6,8) 

 
6 
6 
6 

 
4,8 
6,3 
6,2 

 
(3,1-6,5) 
(4,5-7,1) 
(5,6-6,8) 

Emotioneel functioneren 
Meting 1 
Meting 2 
Meting 3 

 
12 
7 
6 

 
4,2 
5,1 
5,1 

 
(3,5-4,9) 
(4,1-6,1) 
(4,0-6,2) 

 
6 
6 
6 

 
3,9 
5,1 
5,1 

 
(2,7-5,1) 
(3,9-6,2) 
(4,0-6,2) 

 
 
Tabel 4 Gemiddelde score op kwaliteit van leven van kinderen per meting. In de analyse is per respondent 
maximaal 1 missende waarde per domein toegestaan. 

 N Gemiddelde score (95% BI) 

Kwaliteit van leven 
Meting 1 
Meting 2 
Meting 3 

 
22 
26 
25 

 
4,25 
5,09 
5,52 

 
(3,71-4,79) 
(4,66-5,51) 
(5,06-5,98) 

Symptomen 
Meting 1 
Meting 2 
Meting 3 

 
25 
28 
29 

 
4,38 
5,32 
5,77 

 
(3,79-4,98) 
(4,83-5,81) 
(5,33-6,22) 

Activiteitenbeperking 
Meting 1 
Meting 2 
Meting 3 

 
22 
26 
25 

 
3,58 
4,07 
4,66 

 
(3,0-4,14) 
(3,57-4,58) 
(4,09-5,23) 

Emotioneel functioneren 
Meting 1 
Meting 2 
Meting 3 

 
25 
28 
28 

 
5,17 
6,01 
6,14 

 
(4,57-5,78) 
(5,65-6,38) 
(5,75-6,54) 

 
Tabel 5 Verschil in kwaliteit van leven getoetst met Wilcoxon rangtekentoets 

 N p-waarde 

Kwaliteit van leven 
Meting 1 – meting 2 
Meting 1 – meting 3 
Meting 2 – meting 3 

 
20 
18 
21 

 
0,084 
0,001 
0,175 

Symptomen 
Meting 1 – meting 2 
Meting 1 – meting 3 
Meting 2 – meting 3 

 
25 
24 
27 

 
0,004 
0,003 
0,105 

Activiteitenbeperking 
Meting 1 – meting 2 
Meting 1 – meting 3 
Meting 2 – meting 3 

 
20 
18 
21 

 
0,601 
0,002 
0,135 

Emotioneel functioneren 
Meting 1 – meting 2 
Meting 1 – meting 3 
Meting 2 – meting 3 

 
25 
24 
26 

 
0,005 
0,005 
0,518 

 

Wanneer de soepele analyse methode gehanteerd wordt, is er een significante 
verbetering op kwaliteit van leven, symptomen en activiteitenbeperking tussen meting 1 
en 3. Voor emotioneel functioneren is er sprake van een significante verbetering tussen 
meting 1 en 2  en meting 1 en 3.
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Bijlage VIII Persbericht oplevering allergeenarme woningen 
 
 
Barendrecht heeft primeur van woningen voor mensen met allergisch astma 
 

Eerste sleutel allergeenarme woningen 
 
Op 12 september a.s. overhandigt de heer Dick Tommel voorzitter van de Raad van 
Toezicht van woningbouwcorporatie VL Wonen symbolisch de sleutel aan de eerste huurder 
van een allergeenarme woning in Barendrecht-Carnisselande. Deze sociale huurwoningen 
zijn bestemd voor gezinnen waarvan een (van de) kind(eren) matig tot ernstig allergisch 
astma heeft. Meerdere gemeenten zijn bezig met de ontwikkeling van dit type woningen; de 
eerste woningen staan in Barendrecht. 
 
VL Wonen bouwt in Riederhoek in de wijk Carnisselande in totaal 165 woningen, 
waaronder 122 eengezinswoningen en 43 appartementen. Er worden 52 
eengezinskoopwoningen gerealiseerd. Deze zijn allemaal reeds verkocht. Van de 70 
overige eengezinswoningen zijn er 40 allergeenarm uitgevoerd. Alle huurwoningen, 
zowel de eengezinswoningen als de appartementen, zijn verhuurd. 
 
Allergisch astma komt bij één op de tien Nederlanders voor, met name bij kinderen. De 
maatregelen in de allergeenarme woningen zijn gericht op een niet-vochtige, goed 
geventileerde omgeving waarin huisstofmijten en schimmels slecht gedijen. Zoals een 
extra droge en dichte begane vloer, een gesloten keuken, een centrale stofzuiginstallatie, 
vloerverwarming en emissie-arme bouwmaterialen. De GGD begeleidt de bewoners bij 
het allergeenarm bewonen van de woning. Daarnaast volgt de GGD de bewoners de 
komende jaren met een onderzoek om na te gaan wat het effect is op het binnenmilieu 
en op de gezondheid van de kinderen. 

 

De bouw van de allergeenarme woningen is bijzonder vanwege de vergaande 
samenwerking tussen de gezondheidssector en de bouwsector. Het initiatief is van de 
GGD Rotterdam en omstreken, VL Wonen is de eigenaar van de woningen. De 
gemeente Barendrecht, woningbouwvereniging Patrimonium Barendrecht en de Dienst 
Stedenbouw en Volkshuisvesting van de gemeente Rotterdam hebben in de ontwikkeling 
geparticipeerd. 
 
30 augustus 2002
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Bijlage IX Persbericht eerste onderzoeksresultaten 

 
Eerste onderzoeksresultaten GGD Rotterdam positief  
 

Gunstig effect woningen voor kinderen met astma  
 
De eerste resultaten van de experimentele ‘allergeenarme woningen’ in Barendrecht 
laten zien dat de gezondheid van kinderen met allergische astma anderhalf jaar na 
verhuizen verbetert. Ruim de helft van de ouders vindt dat de gezondheid van hun kind is 
verbeterd. De kinderen zijn aan minder huisstofmijt blootgesteld in vergelijking met de 
oude woonsituatie.  
 
Op initiatief van de GGD Rotterdam e.o. en woningbouwvereniging Com.wonen zijn 
in Barendrecht huizen gebouwd voor kinderen met allergisch astma, de 
zogenaamde ’ allergeenarme woningen’. Het gaat om een experiment met het doel 
na te gaan of de gezondheid van de kinderen zou verbeteren ten opzichte van de 
vroegere woning. Inmiddels zijn de eerste resultaten onderzocht. De GGD 
Rotterdam presenteert deze onderzoeksresultaten tijdens het landelijk congres 
“Gezond Binnen” op 3 november a.s.  
 
Gezinnen met een kind met matig tot ernstig allergisch astma kwamen in aanmerking 
voor deze woningen. In de woningen zijn extra maatregelen toegepast waardoor ze 
minder vochtig zijn en makkelijk te ventileren en schoon te houden. Zo kan de 
huisstofmijt, de grootste boosdoener van allergisch astma, niet gedijen. De 
allergeenarme woningen hebben onder meer vloerverwarming, geen open keuken, een 
centraal stofzuigersysteem en ook is er veel aandacht voor de afwerking van de woning. 
De bewoners zijn ook begeleid in hun woongedrag in de nieuwe woning, met name de 
inrichting en het gebruik van de (vloer)verwarming en ventilatie. Vierendertig gezinnen, 
merendeels uit Rotterdam afkomstig, wonen er nu ruim twee jaar. De kinderen, hun 
ouders en de woning zijn al die tijd gevolgd met onderzoek.  
 
Er is significant minder huisstofmijt in de woning. Ruim de helft van de ouders vindt dat 
de gezondheid van hun kind is verbeterd. Een kwart van de ouders zegt dat hun kind bij 
dagelijkse activiteiten toch last heeft van astma. Vóór hun verhuizing was dat bij bijna 
iedereen het geval. Ook is het schoolverzuim door astma gehalveerd en is het 
huisartsenbezoek afgenomen.  
Of de longfunctie van de kinderen is verbeterd, moet nog worden onderzocht.  
 
In navolging van Barendrecht zijn in het Utrechtse Leidsche Rijn inmiddels ook twintig 
allergeenarme woningen gebouwd. Deze zijn dit voorjaar betrokken. Er bestaat in de 
bouw- en gezondheidswereld veel belangstelling voor de allergeenarme 
woningbouwprojecten. Ook elders in het land ontstaan nieuwe initiatieven, zowel bij 
corporaties als bij projectontwikkelaars en particuliere opdrachtgevers.  
 
2 november 2004 
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