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Factsheet: Letselschade door vochtig huis 
 
Er bestaat een verband1 tussen het vochtigheidsgehalte in huizen en een veelheid aan 
ademhalings- en allergische gezondheidsklachten, zoals: 

 Ontwikkeling van astma 
 Verergering van astma 
 Kortademigheid, hijgen en piepen  
 Hoesten 
 Respiratoire infecties en luchtweginfecties 
 Bronchitis 
 Allergische rinitis (ontsteking neusslijmvlies) 
 Eczeem 

 
Een te hoog luchtvochtigheidslevel in huizen veroorzaakt schimmel.  

 Europeanen met schimmel in hun huis hebben 50% meer kans op keelinfecties.  
 Er bestaat een 2 keer zo hoog risico op het ontwikkelen van astma bij de 

aanwezigheid van schimmel in een huis.2  
 In Nederland is vocht een groot probleem (22%). 

 
Vooral in Nederland is luchtvochtigheid een probleem.3 

 In Nederland staat de luchtvochtigheid op  nummer 1 van de belangrijkste 
drivers voor een gezonde woning. 

 In geen enkel ander Europees land stond vochtigheid op plaats 1 of 2 als 
belangrijkste driver voor een gezonde woning.  

 Bewoners van huizen met een slecht binnenklimaat hebben meer last van 
gezondheidsproblemen zoals concentratiestoornissen, griepverschijnselen en 
vermoeidheid.  

 Nederlanders ervaren vooral hinder van vocht en onvoldoende frisse lucht in hun 
woning, hebben regelmatig last van keel en neus en ervaren hun eigen 
gezondheid als ondermaats.  

 
Volgens de Healthy Homes Barometer 2016 wordt er in Nederland bij renovatie en 
nieuwbouw onvoldoende aandacht besteed aan het binnenklimaat. 

 Politiek en de bouwsector zouden meer moeten samenwerken om de gezondheid 
van bewoners te verbeteren. 

 Zo kan productiviteitsverlies door schimmel gerelateerde klachten worden 
tegengegaan.  

 

 

                                                        
1 Mendell, M.J., et al.; “Respiratory and allergic health effects of dampness, mold and dampness-related agents: a 
review of the epidemiologic evidence” Environmental Health Perspectives, Vol. 119, p. 755 (2011). 
2 Mendell, M.J., et al.; “Respiratory and allergic health effects of dampness, mold and dampness-related agents: a 
review of the epidemiologic evidence” Environmental Health Perspectives, Vol. 119, p. 748-756 (2011). 
3 Healthy Homes Barometer 2016 

http://www.jblg.nl/


 

info@jbl g.nl I www.jblg.nl I NL71INGB 0006 7829 22 I KvK 04085035 I BTW NL 8176.17.474.B01 
Kijk voor de algemene voorwaarden op onze website. 

Te veel vocht in een huis is te herkennen aan onder andere: 
 Muffe lucht 
 Vochtplekken 
 Schimmelplekken 
 Loslatend behang 
 Rottend hout  
 Condens op de ramen 

 
Een te hoge luchtvochtigheid kan op verschillende manieren in huizen ontstaan. De 
belangrijkste bouwtechnische oorzaken zijn:4 

 Bouwvocht en optrekkend vocht 
 Condensatie op niet-geïsoleerde buitenmuren of ramen 
 Een vochtige kruipruimte en lekkages 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        

4Vocht, schimmels en gezondheid, GGD Geldeland-Midden 
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