
karakter en hiermee kan men klachten en ontevreden medewer-

kers voor zijn door op tijd in te grijpen of installaties bij te stellen. 

Naast een ontregelde installatie zijn ook wijzigingen in ruimte-

gebruik en slecht of geen onderhoud aanwijsbare oorzaken die 

ervoor kunnen zorgen dat er behaaglijkheidklachten ontstaan. 

Meer mensen in een ruimte dan oorspronkelijk bedacht bij het 

ontwerp, is vragen om problemen. Immers een hogere bezet-

tingsgraad vraagt om meer capaciteit van de installaties. Zeker 

in deze huidige tijd, waarin installaties vanuit de duurzaamheids-

gedachte en vanuit energetisch oogpunt niet meer over gedi-

mensioneerd worden, is die capaciteit er niet.

Tijdens de exploitatie is het dan ook van groot belang om de 

kwaliteit van het klimaat zo optimaal mogelijk te houden. Deze 

kwaliteit is bepalend voor het tevreden houden van de gebruiker. 

Verder blijkt dat het bieden van een mogelijkheid om de tempe-

ratuur zelf bij te regelen psychologisch gezien kan bijdragen tot 

het gevoel van comfort en behaaglijkheid. Want mensen vinden 

het van nature fijn om zelf invloed te kunnen uitoefenen op de 

temperatuur en ventilatie in de ruimte waarin ze verblijven. Dit 

kan heel gemakkelijk gerealiseerd worden door bijvoorbeeld een 

thermostaatknop te plaatsen, waarbij de mogelijkheid geboden 

wordt de temperatuur zelf van -3 tot +3 van de bij te stellen.  

Hierin is vanzelfsprekend een taak weggelegd voor de facilitair 

manager, beheerder of eigenaar van het gebouw. Informatiever-

trekking en naast het opvolgen van de klachten is het met begrip 

en kennis van zaken noodzakelijk de bewaking van de kwaliteit 

van het binnenklimaat als een integraal proces te benaderen. De 

werking van de gebouw gebonden installaties dienen in relatie 

gebracht te worden met de energieprestatie, monitoring en kwa-

liteitsbewaking. Uiteindelijk bepaalt de mens de kwaliteit van zijn 

leefomgeving.

door de verscheidenheid aan mensen. Klachten-

patronen zullen er altijd zijn, maar het is van be-

lang om te weten hoe we deze tot een minimum 

kunnen beperken. Naast de juiste gebouw spe-

cifieke installatiekeuze is het namelijk gedurende 

de exploitatie net zo belangrijk de behaaglijkheid 

zo optimaal mogelijk in stand te houden. Uit di-

verse onderzoeken blijkt dat 70% van de klimaat-

installatie in gebouwen al binnen drie jaren na het 

installeren of inregelen niet meer naar behoren 

functioneren en/of ontregeld zijn. 

Dan is het niet zo gek dat er klachten ontstaan, 

die wel degelijk serieus genomen dienen te wor-

den. Want wat je niet ziet kan er wel degelijk zijn. 

De beleving is hierin namelijk de graadmeter. Dus 

het meten en constant monitoren op de specifieke 

behaaglijkheid indicatoren is een must. Deze me-

tingen en monitoring hebben dan een preventief Te
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Binnenklimaat en beleving

Er wordt steeds vaker een relatie gelegd tussen 

de kwaliteit van het binnenklimaat en gezond-

heid. Temperatuur, luchtvoch-

tigheid, (dag-)licht en geluid 

kunnen van grote invloed zijn 

op iemands welzijn. Daarom 

is de installatiekeuze passend 

bij het gebouw en zijn be-

stemming enorm belangrijk. 

Natuurlijk hebben wij bij een 

installatieontwerp voor een 

gebouw te maken met de ge-

bruikelijk geldende normen en 

wet- en regelgeving aan welke 

prestaties minimaal moet wor-

den voldaan. Maar het is toch 

uiteindelijk de beleving van de 

in het gebouw wonende en 

werkende mens, die bepaalt 

of zij tevreden zijn over het 

comfort en de behaaglijkheid. 

En natuurlijk heeft ieder mens zijn eigen beleving 

en referentiekader, waardoor er ook altijd verschil-

lende uitkomsten zullen zijn. 

Naast alle uitgangspunten en meetwaarden, is de beleving dus 

een belangrijke factor, waarop de mens zijn leef- en werkom-

geving waardeert en de kwaliteit beoordeelt. Voorkeuren voor 

bepaalde temperatuurinstellingen zijn al-

lemaal elementen die voor iedereen weer 

anders zijn. Uit diverse studies blijkt, dat 

vooral een te hoge of een te lage tempe-

ratuur tot klachten leidt. Ook tocht, kou-

deval en een slechte luchtkwaliteit zor-

gen ervoor dat mensen zich niet prettig 

voelen in een ruimte. Sufheid, hoofdpijn, 

branderige en/of droge ogen, bedompte 

lucht en een droge mond zijn veel ge-

hoorde ongemakken en er zijn zelfs een 

aantal gevallen bekend van ernstige al-

lergie aanvallen. 

Zijn behaaglijkheidsklachten 
te voorkomen?

Maar zijn klachten over het binnenklimaat 

of de behaaglijkheid dan wel te voorko-

men? In ieder geval blijkt uit de diverse onderzoeken, dat het ge-

woon weg niet mogelijk is om iedereen in een gebouw tevreden 

te houden. 5% tot 10% zal altijd ontevreden blijven. Dit komt 

Voorkomen van  
binnenklimaatklachten:  
een utopie?
INSTALLATIES WORDEN EEN STEEDS BELANGRIJKER ONDERDEEL IN GEBOUWEN. MET HET KIEZEN EN ONTWERPEN 

VAN EEN JUISTE INSTALLATIEVARIANT IS HET DUURZAME KARAKTER VANDAAG DE DAG NATUURLIJK EEN ESSENTIEEL 

AANDACHTSPUNT. TOCH IS OOK DE BEHAAGLIJKHEID EEN VAN DE BELANGRIJKSTE PIJLERS BIJ HET ONTWERPEN 

OF AANPASSEN VAN INSTALLATIES. HET IS EEN BEWEZEN FEIT DAT EEN GEZOND EN BEHAAGLIJK BINNENKLIMAAT 

BIJDRAAGT AAN EEN COMFORTABEL EN GEZONDE WERK- EN WOONOMGEVING, WAARBIJ DE BELEVING VAN DE 

MENS CENTRAAL STAAT. OF DIT NU GAAT OM EEN SCHOOLGEBOUW, KANTOOR, MUSEUM, OF WONINGCOMPLEX, 

DAT MAAKT NIET UIT. 

“ Mensen vinden het van 
nature fijn om zelf invloed te 
kunnen uitoefenen op de 
temperatuur en ventilatie 
in de ruimte waarin ze 
verblijven.”
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 “Uit diverse 
onderzoeken blijkt 
dat 70% van de 

klimaatinstallatie in 
gebouwen al binnen 

drie jaren na het 
installeren of inregelen 

niet meer naar 
behoren functioneren 
en/of ontregeld zijn.”


