Vocht en
ventilatie

Vocht en ventilatie
Ventileren en luchten!
Goede isolatie van de woning scheelt veel stookkosten. Maar in een goed geïsoleerd huis
is regelmatig ventileren wel noodzakelijk, anders neemt vocht in huis teveel toe en zullen

Door constant te ventileren en dagelijks te luchten behoudt u een gezonde en droge lucht
binnenshuis.

schadelijke stoffen toenemen. En dat kan gezondheidsproblemen opleveren.

Continu ventileren

Waarom ventileren?

In moderne, kierdichte woningen is actieve ventilatie noodzakelijk. Wat de beste manier is, hangt af van de woning en het ventilatiesysteem in de woning. De eenvoudigste
manier is continu een raam op een kier, of ventilatieroosters helemaal open te houden.

Gezondheid

Regelmatig luchten

In een huis wordt dagelijks ongeveer tien liter vocht geproduceerd. Dat komt door de waterdamp die vrijkomt bij activiteiten zoals douchen, afwassen en het drogen van de was. Een
te vochtig huis is niet alleen kil en muf, maar ook ongezond. Bewoners van vochtige huizen
hebben vaker luchtwegklachten. Die klachten komen waarschijnlijk door schimmels en mijten, die goed gedijen in een vochtige omgeving. Voor mensen met gevoelige luchtwegen
of luchtwegaandoeningen, is ventileren van extra groot belang. Een tekort aan ventilatie
zorgt ook voor meer opeenhoping van schadelijke stoffen. Veel kinderen en volwassenen
zijn daar overgevoelig voor. Klachten zijn bijvoorbeeld vermoeidheid, hoofdpijn en luchtwegirritaties

Luchten gebeurt door de ramen en deuren tegen elkaar open te zetten. Het is aan te
raden om dit een kwartiertje per dag te doen. Zet de thermostaat dan laag, anders slaat de
verwarming onnodig aan. Ook in het voor- en najaar, als het buiten vochtig is en de verwarming niet veel aanstaat, is luchten toch heel belangrijk. Het is echter geen vervanging
voor ventileren. Want het effect van grondig luchten is binnen enkele uren weer weg.

Vochtschade
Ook raakt de lucht vervuild door kookluchtjes en rook. Ventilatie voert die vochtige en vervuilde lucht af, maar hiervoor moet wel verse lucht in de plaats komen. Gebeurt dit niet,
dan wordt de binnenlucht ongezond en ontstaan vochtproblemen, zoals schimmelvorming.
Als u niet ventileert leidt dit tot vochtschade in huis. Vochtplekken op de muur bijvoorbeeld, langdurig beslagen ramen, maar ook houtrot in vloeren, balken en kozijnen.
Laat ernstige vochtdoorslag of lekkages altijd zo snel mogelijk repareren, om te voorkomen dat materiaalrot optreedt en de kosten oplopen. Als de vochtigheid in huis niet wil
afnemen ondanks reparaties en goede ventilatie, dan is extra actie noodzakelijk. Neem
dan contact op met Thuisvester.

Ventilatie kost energie, maar is geen energieverspilling. Het verlaagt het vochtgehalte en verhoogt het comfort van uw woning.
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Natuurlijke ventilatie
Aanvoer van verse lucht is continu nodig in huis. In huis wordt door dagelijks gebruik onder meer kooldioxide en waterdamp afgegeven, dus afvoer is net zo belangrijk. Ventileer
uw huis door klepraampjes en ventilatieroosters altijd open te zetten. Luchten kan door
de ramen dagelijks een kwartier open te zetten. Dat zorgt voor voldoende frisse lucht. Als
u tuimelramen heeft kunt u daarmee zowel luchten (helemaal open) als ventileren (op een
kier). Als de wind erop staat, kunt u de roosters tijdelijk (gedeeltelijk) sluiten, om tocht
en teveel warmteverlies te voorkomen. Insecten komen trouwens niet binnen via ventilatieroosters: een gaas houdt de beestjes buiten.
Niet alle huizen kunnen natuurlijk geventileerd worden. Veel woningen zijn te goed geïsoleerd om met natuurlijke ventilatie te volstaan.

Mechanische ventilatie
Een mechanisch afzuigsysteem zorgt voor luchtverversing in huis.

Luchtafvoer
Deze techniek voert de lucht het huis uit. Een ventilatormotor zuigt via luchtkanalen en
ventilatieroosters lucht weg uit de keuken, de badkamer en het toilet. Via een regelknop
met twee of drie standen is de hoeveelheid lucht die het mechanische ventilatiesysteem
afzuigt te regelen.

Luchtaanvoer
Voor de luchtaanvoer zijn de ventilatieroosters of klepramen noodzakelijk die in verbinding
staan met de buitenlucht.

Voorkom schadelijke stoffen
Als er geen luchttoevoer is, ontstaat er onderdruk in huis. Daardoor komt het schadelijke radongas vrij uit bouwmateriaal en eventueel uit de kruipruimte. Radongas komt
van nature voor in bepaalde steensoorten en in de bodem; in hoge concentraties is radon
slecht voor de gezondheid. In oude huizen is radongas meestal geen probleem. Daar zorgt
natuurlijke ventilatie via kieren en naden ervoor dat er geen gas kan ophopen. Maar door

de hoge mate van isolatie in moderne huizen, bestaat het risico daar wel. Een mechanisch
afzuigsysteem kan dat versterken, maar levert geen problemen op zolang er voldoende
frisse lucht van buiten komt.

Zelf schoonmaken
Maak de ventielen zelf eenvoudig schoon met een vochtig doekje en eventueel afwasmiddel. Haal vervuilde ventielen voorzichtig uit de wand of het plafond, en maak ze schoon.
Verander de opening van de ventielen niet, deze zijn namelijk ingeregeld. Let er bij het
terugplaatsen tevens op dat de ventielen niet worden verwisseld, u zou hierdoor het hele
systeem ontregelen. Een merkje of nummer op het ventiel kan daarbij helpen. Als de ventielen ook filters hebben, was ze dan af en toe uit in een sopje met afwasmiddel. Twee keer
per jaar is voldoende, maar vaker is nodig als de luchtkwaliteit rond het huis slecht is. Ook
de ventilatieroosters zijn gemakkelijk zelf schoon te houden. Als de bediening stroef gaat,
kan het rooster erg vervuild zijn. Het rooster zelf kunt u het best droog reinigen, met een
borstel of de stofzuiger. Bij sommige roostertypes is de kap van het rooster afneembaar
zodat u het makkelijk schoon kan maken.
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Er zijn 3 verschillende manieren van ventileren

Gebalanceerde ventilatie

Vraaggestuurd ventilatiesysteem
Vraaggestuurde ventilatie past zich aan aan uw activiteiten. Deze elektronisch geregelde
mechanische luchtverversing heeft meet- en regeltechnieken die zorgen voor ventilatie
op maat. Gebruikers kunnen het systeem zelf instellen of automatisch laten werken. Met
sensoren wordt uw aanwezigheid bijgehouden, en CO2 en vocht gemeten. Vraaggestuurde
ventilatiesystemen besparen energie en voorkomen ophoping van schadelijke stoffen.

Gezondheid en balansventilatie
Balansventilatie zorgt voor gezonde lucht in huis, mits het goed wordt geïnstalleerd en
onderhouden, en de bewoners er op de juiste manier mee omgaan.

Onderhoud
Als onderhoud niet voldoende plaatsvindt, kan balansventilatie gezondheidsproblemen
veroorzaken, omdat dan bacteriën en schimmels gaan groeien in de filters en de luchtverversingscapaciteit achteruit gaat. Door vervuiling neemt de capaciteit jaarlijks af met
vijf tot tien procent. Thuisvester komt jaarlijks langs voor de wtw-unit, hierbij worden de
filters vervangen en krijgt u nog een extra setje om tussendoor nog een keer van filters
te wisselen.

Gebruik
Als de gebalanceerde ventilatie uitstaat, vindt er onvoldoende luchtverversing plaats in
huis en dat kan ernstige gevolgen hebben. Een tekort aan frisse lucht kan snel ontstaan,
omdat de meeste huizen met balansventilatie goed zijn geïsoleerd en kierdicht zijn ge-

maakt. Zonder luchtverversing ontstaan vochtige vertrekken, ophoping van stof en zelfs
te hoge concentraties radongas. Het gevolg is niet alleen een muf en vochtig huis, maar
ook een groter risico op gezondheidsproblemen, zoals luchtwegklachten.

Zelf schoonmaken
In de wtw-unit zitten filters die u zelf kunt schoonmaken en/of vervangen. In veel woningen met gebalanceerde ventilatie worden deze filters niet vaak genoeg schoongemaakt.
Door de hoge luchtvochtigheid in ons land is het ventilatiesysteem ook relatief vochtig;
bij onvoldoende onderhoud en/of onjuist gebruik leidt dit tot verhoogde hoeveelheden
schadelijke stoffen, afkomstig van bacteriën en schimmels in de filters, in de toegevoerde
lucht.
Schakel tijdens het schoonmaken de stroomtoevoer uit door de stekker uit het stopcontact
te halen. Maak minimaal eenmaal per maand de twee filters in de wtw-unit schoon met
behulp van een stofzuiger en/of spoel het stoffen filter eventueel door een sopje. Let er
bij het terugplaatsen van de filter op dat u deze niet achterstevoren of op zijn kop terug
plaatst. Haal vervuilde ventielen voorzichtig uit de wand of het plafond, en reinig ze.
Verander de opening van de ventielen niet, deze zijn namelijk ingeregeld. Let er bij het
terugplaatsen tevens op dat de ventielen niet worden verwisseld, u zou hierdoor het hele
systeem ontregelen. Een merkje of nummer op het ventiel kan daarbij helpen. Als de ventielen ook filters hebben, was ze dan af en toe uit in een sopje met afwasmiddel. Twee keer
per jaar is voldoende, maar vaker is nodig als de luchtkwaliteit rond het huis slecht is. Zie
voor meer informatie de handleiding van de wtw-unit.
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Bij gebalanceerde ventilatie wordt de lucht automatisch afgevoerd én aangevoerd van
buiten. Met afzonderlijke ventielen blaast het ventilatiesysteem lucht in of juist uit de woning. De ventielen zijn via luchtkanalen aangesloten op centrale ventilatoren. Meestal is
ook een warmtewisselaar opgenomen in het systeem. Deze warmtewisselaar warmt via een
warmte-terugwin-installatie (wtw-unit) de verse lucht op, voordat die het huis in gaat.
Het systeem gebruikt hiervoor de warmte die de unit uit de afgevoerde lucht haalt.
Hoog Rendementventilatiesystemen zijn balansventilatiesystemen met een wtw-unit die
een rendement van meer dan 90 procent halen.

Natuurlijke ventilatie

Tips mechanische ventilatie

Lucht elke dag een kwartiertje

n	Lucht

n	Kook

met de deksels op de pannen en zet vooraf een afzuigkap aan of zet een raampje
open. Laat dit tot minimaal een kwartier na het koken open staan.
n
Droog bij het dweilen de vloer goed na met een trekker.
n	Ventileer extra tijdens het douchen, tijdens koken en bij het gebruik van een condenswasdroger. Zet eventuele ventilatie (afzuigkap of doucheventilator) op de hoogste
stand zodat het vocht snel wordt afgevoerd. Laat de ventilatie tot 20 minuten na
afloop aan.
n
Ventileer extra als er veel mensen in huis zijn, bijvoorbeeld bij een feestje.
n	
Als er was droogt: wanneer wasgoed binnenshuis droogt, hang deze dan in een goed
geventileerde ruimte.

Vochtschade voorkomen
n
n

Ventileer verstandig.
Voorkom onnodig energieverlies door goede woningisolatie.

Waterdamp beperken
n	Ventileer

n
n

constant, door bijvoorbeeld een klepraampje open te laten. Plaats eventueel
een anti-inbraakstang, zodat het raam dag en nacht open kan blijven.
Maak na het schoonmaken alles goed droog.
Als het mooi weer is, kunt u de was buiten drogen. Dit bespaart ook veel energie.

de vertrekken regelmatig, maar zet (in de winter) de ramen niet langer dan een
half uur open; dat voorkomt onnodig warmteverlies.
n	
Schakel mechanische ventilatie nooit uit. Trek de stekker van de centrale ventilatorunit niet uit het stopcontact, behalve bij onderhoud.
n	
Zorg voor voldoende luchtcirculatie binnen in huis. Dat gaat vanzelf met ventilatieroosters in de deuren of een ruimte van minimaal 2 centimeter onder de deur.
n	
Bij piekverontreiniging, zoals het drogen van de was, klussen in huis, of wanneer er
extra veel mensen in huis zijn, moet het systeem op stand 3. Luchten mag natuurlijk
altijd.
n	Zet een merkteken bij de schakelaar op de groepenkast die de mechanische ventilatie
bedient, en schakel zo het ventilatiesysteem uit in geval van een ramp. Dit geldt wanneer de overheid de bevolking adviseert deuren en ramen te sluiten.
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Tips

Tips gebalanceerde ventilatie
n	
Zet

balansventilatie nooit uit. Trek de stekker van de centrale ventilatorunit niet uit
het stopcontact, behalve bij onderhoud.
n	
Schrijf een merkteken bij de schakelaar op de groepenkast die de balansventilatie
bedient en schakel hiermee het ventilatiesysteem uit in geval van een ramp. Dit geldt
wanneer de overheid de bevolking adviseert deuren en ramen te sluiten.
n	
Zorg voor voldoende luchtcirculatie binnen in huis. Dat gaat vanzelf met ventilatieroosters in de deuren of een ruimte van minimaal 2 centimeter onder de deur.
n	
Bij piekverontreiniging, zoals het drogen van de was, klussen in huis, of wanneer er
extra veel mensen in huis zijn, moet het systeem op stand 3. Luchten mag natuurlijk
altijd.

Goed gebruikt, werkt het beter
Schakelaar met drie standen
de schakelaar laag (stand 1) als er niemand thuis is en als u op vakantie gaat. Dit
is geen energieverspilling; het gaat ten koste van comfort en de gezondheid als u het
systeem uitzet.
n
Bent u thuis, zet de schakelaar dan in de middenstand, stand 2.
n
Tijdens het slapen kunt u de schakelaar het beste op stand 2 zetten.
n	
Zet de schakelaar tijdelijk op z’n hoogst (stand 3) bij het koken of douchen, bij het
verven, als er was te drogen hangt en wanneer er veel mensen in huis zijn (zoals bij
een feestje).
n	Laat na het douchen of koken de ventilator nog 20 minuten op de hoogste stand staan.
Daardoor wordt het meeste vocht afgezogen.
n

n	Zet
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Adresgegevens Thuisvester
Mathildastraat 52 n 4901 HC Oosterhout n Tel: 085 20 20 777
Website: www.thuisvester.nl n E-mail: info@thuisvester.nl
Volg Thuisvester op Facebook en Twitter!
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