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Vage ‘astma-klachten’? 
Denk ook eens  
aan het hart 

Klachten die op astma of COPD lijken, 
maar die toch op iets anders duiden: 
Pulmonale arteriële hypertensie (PAH) is 
een zeldzame ziekte die helaas vaak over 
het hoofd wordt gezien. 

PAH is eigenlijk meer een symptoom 
dan een ziekte,” vertelt Rolf Berger, 

kindercardioloog in het UMC Groningen. Daar werkt 
hij bij het landelijk expertisecentrum voor pulmo-
nale hypertensie. “PAH, een hoge bloeddruk in de 
longslagaders gaat vaak gepaard met onderliggende 
ziekten. Er ontstaan afwijkingen in de longvaten 
die langzaam dichtgroeien. Het hart krijgt daardoor 
moeite met het rondpompen van het bloed. Als dat te 
lang doorgaat, sterft de patiënt aan hartfalen. Berger: 
“PAH is een progressieve ziekte, dat betekent dat het 
niet meer overgaat. Zonder behandeling is de levens-
verwachting bij volwassenen korter dan drie jaar, 
bij kinderen zelfs korter dan een jaar. Hoe eerder je 
erbij bent, hoe beter we de ziekte kunnen afremmen. 
Ieder jaar krijgen maar drie tot vijf patiënten, op een 
miljoen mensen de diagnose PAH. Daarom wordt de 
ziekte niet altijd snel genoeg herkend.” 

Vage klachten 
PAH komt voor op alle leeftijden. Pulmonale hyper-
tensie begint in de longvaten, maar de eerste klach-
ten ontstaan pas als het hart moeite krijgt het bloed 
door de longen te pompen. “Mensen krijgen vage 
vermoeidheidsklachten waar snel de verklaring van 
‘stress’ of ‘druk’ op wordt geplakt. Veel mensen wor-
den ook sneller moe bij inspanning. Vaak wordt dan 
gedacht aan veel voorkomende ziektes zoals astma of 
COPD. Jonge patiënten kunnen ook flauwvallen bij 
inspanning, dat wordt vaak verward met epilepsie.” 
Veel patiënten hebben dan ook al meerdere artsen 
gezien voordat de diagnose PAH gesteld wordt. “Vaak 
hebben patiënten al meer dan twee jaar klachten. Ze 
krijgen bijvoorbeeld eerst een pufje van de huisarts 
tegen astmaklachten. Dat helpt niet, dan worden 
ze misschien naar de neuroloog gestuurd, en dan 
pas de cardioloog. Als dan uiteindelijk de diagnose 
pulmonale hypertensie wordt gesteld, kunnen we de 
ziekte minder goed behandelen en is de prognose ook 
slechter dan bij vroege behandeling. 

 Snelle opsporing 
“Op zich is de diagnose eenvoudig te stellen: je kunt 
PAH zien op een hartecho. Maar daarvoor moet je dus 
wel bij de (kinder)cardioloog terecht komen. Daarom 
is het nodig dat een arts bij deze symptomen ook 
denkt aan PAH.” Maar omdat de ziekte zo zeldzaam is, 
staat deze vaak nog niet helder op het netvlies.  
Berger: “Er zijn wel risicofactoren, zoals auto-imuun-
ziekten, leverziekten, aangeboren hartafwijkingen of 
het syndroom van Down. Dat is een extra aanwijzing. 
En als de medicijnen voor bijvoorbeeld astma niet 
werken, moet er sneller naar het hart worden geke-
ken.” 

Bewustwording 
Wordt PAH vroeg opgespoord, dan is een behande-
ling veel effectiever. “Met medicijnen kunnen we de 
ziekte stabiliseren. We kunnen dan de levensduur en 
kwaliteit van leven verlengen, dat is afhankelijk van 
hoever de ziekte gevorderd is. Na vijf jaar is dan nog 
zo’n 60 tot 70 procent van de patiënten in leven. Maar 
de ziekte helemaal wegkrijgen, is nog niet mogelijk.” 
Berger pleit daarom voor bewustwording: “De behan-
deling van deze patiënten gebeurt in expertisecentra 
zoals hier in Groningen. En er wordt veel onderzoek 
naar PAH gedaan. Maar daarbuiten is het belangrijk 
dat ook andere zorgverleners ervan weten, zodat bij 
astma-achtige klachten en flauwvallen ook aan de 
zeldzame ziekte PAH wordt gedacht.” 

Rolf Berger 
Kindercardioloog 
UMCG
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In Nederland is astma de grootste chronische kinderziekte. 
Elke dag belanden zeven kinderen met ernstige  
benauwdheidsklachten in het ziekenhuis omdat hun long-
en chronisch ontstoken zijn door astma. Zeven kinderen 

die die dag niet kunnen doen wat ze willen. Voetballen, naar 
school gaan of naar de speeltuin. Er is aandacht voor bijzonder 
onderzoek om jonge longen te beschermen en astma te voor-
komen. Zoals het onderzoek van dr. Hermelijn Smits.

Smits is als immunoloog en parasitoloog verbonden aan het 
Leids Universitair Medisch Centrum. Onder haar leiding is een 
internationaal team van gespecialiseerde onderzoekers op zoek 
naar een behandeling waarmee astma voorkomen kan worden. 
“Bij het ontstaan van astma blijkt het afweersysteem een grote 
rol te spelen. Dat maakt mijn onderzoek naar de werking van 
het immuunsysteem niet alleen heel interessant, maar ook heel 
actueel. Elk mens begint zijn leven met een blanco immuunsys-
teem. Vooral in de eerste drie jaar na je geboorte leert je lichaam 
welke bacteriën gevaarlijk zijn, welke onschuldig en welke juist 
goed. Zo bouw je je afweersysteem langzaam op. Maar bij kinde-
ren met astma en allergieën gaat er ergens in dat opbouwproces 
iets mis”.

Moderne levensstijl
In ontwikkelde landen krijgen steeds meer kinderen  
allergieën en astma. Uit onderzoek weten we inmiddels dat er 
een verband is tussen de plek waar kinderen hun eerste levens-
jaren doorbrengen en het ontstaan van allergieën en astma. 
Zo komt astma op familieboerderijen in Duitsland en Zwitser-
land nauwelijks voor. Dat geldt ook voor traditioneel levende 
gemeenschappen zoals de amish in de Verenigde Staten. Dat 
doet vermoeden dat er een verband is tussen onze moderne le-
vensstijl en het ontstaan van astma. Door verstedelijking, betere 
hygiëne en andere voeding missen we waarschijnlijk een stukje 
training van het immuunsysteem.

Oplossingen uit de natuur
Smits richt zich daarom op manieren om dat immuunsysteem 
te trainen. Zo onderzoekt het team hoe boerderijstof, rauwe 
melk en zelfs parasitaire wormen kunnen helpen bij het verster-
ken van het jonge immuunsysteem. “We zoeken gericht naar 
een behandelmethode die voor alle kinderen beschikbaar komt. 
Binnen ons onderzoeksprogramma testen we momenteel al in 
de praktijk hoe we met zo min mogelijk bewerkte boerderijmelk 
zoveel mogelijk kinderen kunnen beschermen zodat ze geen 
astma ontwikkelen.”

Voordat de oplossing er is, kun je als ouders zelf ook al iets 
doen. “Hoewel goede hygiëne helpt om infecties te voorkomen, 
is het belangrijk dat kinderen van jongs af aan in aanraking ko-
men met ‘gezond’ vuil. Zo wordt het immuunsysteem getraind”, 
legt Smits uit. “Laat kinderen vooral veel buitenspelen en lekker 
vies worden. Daarmee versterken we hun weerstand en zijn ze 
beter bestand tegen ziekten.”

Dr. Hermelijn 
Smits 
Immunoloog en 
parasitoloog 
Leids Universitair
Medisch Centrum

Bron: 

Longfonds 

Astma voorkomen dankzij  
oplossingen uit de natuur

Astma en allergieën zijn overdreven reacties van het  
immuunsysteem. Dr. Hermelijn Smits onderzoekt met 
een internationaal team drie strategieën om het  
immuunsysteem te trainen om astma te voorkomen.

 MEER INFORMATIE 

Zoveel mogelijk kinderen beschermen tegen astma. Samen met dr. Hermelijn Smits en 

haar team werkt Longfonds er hard aan om deze droom uit te laten komen. Zodat kinderen vrij 

kunnen ademen. Ga naar www.longfonds.nl.
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Hoe kun je zorgen dat werkne-
mers zo min mogelijk worden 
blootgesteld aan gevaarlijke 
stoffen? Met die vraag zijn 

Birgit van Duuren-Stuurman en Maaike 
le Feber bij TNO bijna dagelijks bezig. Le 
Feber: “We onderzoeken bijvoorbeeld 
hoeveel iemand inademt van een bepaalde 
stof, zoals kwartsstof. Bij het bewerken van 
bijvoorbeeld steen of beton kan kwartsstof 
vrijkomen, wat vervolgens kan worden 
ingeademd door de werknemer. Zaken zoals 
ventilatie, afzuiging, de machine en het 
menselijk gedrag heeft allemaal invloed op 
de mate van blootstelling.”

Blootstelling aan kwartsstof kan silico-
se en longkanker veroorzaken 
Het probleem is groot, zegt Van 
Duuren-Stuurman: “Blootstelling aan 
fijnstof kan longaandoeningen en hart- en 
vaatziekten veroorzaken. Sommige speci-
fieke vormen van fijnstof, zoals kwarts en 
hardhoutstof zijn kankerverwekkend. Elk 
jaar overlijden zo’n 2.700 mensen aan kan-
ker door blootstelling op het werk aan deze 
stoffen. In bijvoorbeeld de bouw worden cir-
ca 180.000 mensen blootgesteld aan fijnstof 
en kwarts.” 

Blootstelling aanpakken
Blootstelling reduceren dient volgens de 
arbeid hygiënische strategie te gebeuren 
en begint bij de bron. In het geval van 
kwarts- en hardhoutstof in de bouw kan dit 
bijvoorbeeld door prefab te bouwen. Als dit 
niet van toepassing is kan je met technische 
maatregelen de risico’s beperken. Dit kan 
door stofvrije gereedschappen te gebruiken 
of te zorgen dat een machine pas werkt 
als eerst de stofafzuiging is aangezet. Als 
technische maatregelen niet voldoende 
zijn kunnen organisatorische maatregelen 
worden getroffen zoals taakroulatie. Tot slot 
kunnen persoonlijke beschermingsmidde-
len zoals mondmaskers helpen, maar dat is 
pas de allerlaatste optie.

Stofvrijwerken label
Van Duuren-Stuurman: “TNO is hanteert 
het zogenoemde label ‘Stofvrijwerken’, met 
als doel om in samenwerking met leveran-
ciers stofarme processen en gereedschap-
pen te ontwikkelen en labelen. Kennis 
vanuit de wetenschap en de praktijk is 
samengebracht voor innovaties zoals de 
afzuiging op handgereedschappen. In sa-
menwerking met de Nederlandse Arbeids-
inspectie (NLA) is de TNO Prestatietoets 

ontwikkeld. Hiermee wordt vastgesteld hoe 
lang met een specifiek gereedschap gewerkt 
kan worden, zonder dat blootstelling de 
bijbehorende grenswaarde overschrijdt. 
Inmiddels zijn honderden gereedschappen 
en stofzuigers getest volgens deze  
prestatietoets.”

Nieuwe ontwikkelingen
“TNO ontwikkelt momenteel een kwarts-
sensor, waarmee in real time persoonlijke 
kwartsblootstelling gemeten en zichtbaar 
gemaakt kan worden. Dit helpt met ter 
plekke bewustwording creëren. Door dit 
te combineren met zogenoemde contex-
tsensoren (sensoren die kenmerken van 
de blootstellingssituatie meten) kan beter 
worden vastgesteld waardoor pieken in 
blootstelling veroorzaakt worden. De web-
site Stofvrijwerken is een goede start om het 
probleem aan te pakken. Met behulp van 
de inzet van sensoren hopen we nog verder 
te komen in het creëren van bewustzijn en 
daarna het voorkomen van blootstelling”, 
aldus Le Feber.

Blootstellingsonderzoek helpt  
gezondheidsrisico’s voorkomen 

TNO onderzoekt hoe kwartsstof en ander fijnstof op de werkplek gereduceerd kan worden.

“Als je bepaalde deeltjes herhaaldelijk 
inademt, kan een ontstekingsreactie in de 
longen ontstaan,” vertelt Jelle Miedema, 
longarts in het Erasmus MC. Miedema is 
gespecialiseerd in interstitiële longziekten. 
Daaronder valt ook silicose, de aandoening 
waarbij zich littekens in de longen kunnen 
vormen. “Silica is een kwartsstof die kan 
vrijkomen bij bouwwerkzaamheden. De 
deeltjes zijn piepklein en kunnen daardoor 
diep in de longblaasjes terechtkomen. Het 
lichaam kan die deeltjes niet opruimen.” 

 

Langdurige blootstelling 
Bij inademen van silica kun je eerst een 
ontstekingsreactie krijgen. Miedema: 
“Aanvankelijk merk je daar nog weinig van. 
Maar bij langdurige blootstelling aan de 
stof kan er verlittekening in de longen ont-
staan (longfibrose). En dat ga je in de loop 
van de tijd merken. Je wordt bijvoorbeeld 
toenemend benauwd bij inspanning. Hoe 
hoger de blootstelling, hoe meer schade er 
kan ontstaan.” 

Bij silicose kan de longfunctie flink ach-
teruitgaan en is er een verhoogde kans op 
longkanker. Ook wordt de patiënt vatbaar-
der voor bepaalde infecties. “Als je dan een 
infectie krijgt, ben je extra kwetsbaar bij 
een verminderde longfunctie.” Wanneer 
de longen eenmaal zijn aangetast door 
silica, is er helaas weinig aan te doen. 
Miedema: “Allereerst moeten patiënten 
direct stoppen met het inademen van de 
veroorzakende stoffen. Ook adviseren we 
om te stoppen met roken. Er is geen goede 
behandeling voor silicose bekend.  

We kunnen ondersteunende behandelin-
gen geven zoals extra zuurstof, maar we 
kunnen silicose helaas niet genezen.” 

Bewustwording 
De patiënten die Miedema in zijn spreek-
kamer ziet hebben vaak al langer long-
klachten. “De meeste patiënten weten wel 
dat het inademen van die vrijgekomen 
stoffen op het werk niet goed is. Maar 
het is een confronterende boodschap 
dat je er blijvend ziek van kunt worden.” 
Daarom adviseert Miedema om op tijd 
maatregelen te treffen. “Als je weet dat je 
blootstelling hebt aan stoffen zoals silica 
op het werk, laat je dan voorlichten over 
de risico’s. Praat erover met je werkgever 
en arbodienst en tref maatregelen om de 
blootstelling te beperken.” Miedema ziet 
wel dat er steeds meer aandacht voor de 
gevaren is: “Bij inademen van asbest weet 
iedereen hoe gevaarlijk dat is. Het is goed 
dat mensen zich ook bewust zijn van de 
risico’s van andere stoffen op de  
werkvloer.” 

Littekens in de long door silica-inhalatie  
zijn niet te genezen 

Sommige stoffen zoals kwartsstof kunnen blijvende schade in de longen veroorzaken.  
Longarts Jelle Miedema waarschuwt: de schade is onomkeerbaar, tref dus tijdig  

maatregelen. 

Dr. Jelle Miedema 
Longarts 
Erasmus MC

Geschreven door: 

Paulien Derwort  

Het is goed dat 
mensen zich ook 

bewust zijn van de  
risico’s van andere stoffen 
op de werkvloer” 

Samen naar een stofvrije toekomstSamen naar een stofvrije toekomst

Gereedschap voor het beste resultaat

De Festool accustofzuigers 
verkrijgbaar vanaf najaar 2022 
Meer informatie: www.Festool.nl/stofvrij

NIEUW!

Samen naar een stofvrije toekomst

Birgit van Duuren- 
Stuurman 
TNO

Maaike le Feber 
TNO

Geschreven door: 

Paulien Derwort  

Lees meer op www.planethealth.nl4 MEDIAPLANET

MEER INFORMATIE 

Voor meer info: birgit.vanduuren@tno.nl (Stofvrijwerken) of 

maaike.lefeber@tno.nl (sensoren op de werkplek)



Goede stofafzuiging is een must  
voor je gezondheid 
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Samen naar een stofvrije toekomst

Als je dagelijks met machines 
en gereedschappen werkt, moet 

je scherp op je gezondheid letten,” vertelt 
Danny Huijzer, al twee decennia werkzaam 
bij Festool. Danny werkt als  
Productmanager en is betrokken bij de 
ontwikkeling van nieuwe machines.  
“Iedereen die een keer een tegeltje heeft 
doorgeslepen, weet dat je daar al benauwd 
van kan worden. Kwartsstof en hardhout-
stof kunnen zich vastzetten in je longen, 
met alle gezondheidsschade van dien. 
Voor je dagelijks werk is het daarom  
belangrijk om zo stofvrij mogelijk te  
werken.”   

Festool ziet het als een grote verantwoor-
delijkheid om samen met de gebruiker 
voor die gezondheid te zorgen, vertelt Dan-
ny. “We informeren over de risico’s en over 
het belang van een schone en opgeruimde 
werkplek met goede stofafzuiging. Maar 
het belangrijkste is dat wij onze machines 
zo veilig mogelijk maken, zonder in te  
leveren op gebruiksgemak. Daar hoort 
het volledig afzuigen van fijnstof ook bij. 
In veel gevallen ontwikkelen wij onze 
machines in samenwerking met diverse 
gebruikers, die er echt mee aan het werk 
gaan. De feedback die wij ontvangen is 
zeer belangrijk.” 

De gezondheid van de gebruiker, die staat voorop bij  
gereedschapsfabrikant Festool. Maar hoe zorgen hun producten 
dat je zo veilig mogelijk en met zo min mogelijk stof kunt werken? 

Voor de mensen op de werkvloer 
Want voordat een product de markt op 
komt, gaat daar een traject van vier à vijf 
jaar aan vooraf. Danny: “Er zijn allerlei 
richtlijnen waar we ons aan houden. Zo 
wordt ook elk product getest bij TNO, 
en zo nodig door ons aangepast. Maar 
de gebruiker staat centraal: zoals kleine 
klusbedrijven en grote aannemers, de 
interieurbouwers en schilders. “Zo kan 
het gebeuren dat een prototype wordt 
aangepast, ook al is die helemaal ont-
wikkeld volgens alle veiligheidsnormen. 
We hadden bijvoorbeeld een afkortzaag 
ontwikkeld maar we twijfelden nog over 
de stofzak. Een parketlegger wilde ‘m wel 
voor ons testen, en die kwam erachter 
dat die stofzak tijdens het werk toch stof 
verloor. Dan sturen we het product terug 
naar ons team in Duitsland waar het wordt 
aangepast zodat het product helemaal 
naar wens is.” 
 
Handige stofafzuiging 
Het gaat allemaal om gebruiksgemak, 
vertelt Danny. “Om gezond te werken is 
onze stofzuiger één van de belangrijkste 
producten. Daarom zijn al onze machines 
zo gemaakt dat de stofafzuiging er altijd 
goed op past. Geen gedoe met verschil-
lende aansluitingen en adapters dus. We 
ontwikkelen dus eigenlijk geen machines, 
maar systemen. Waar bescherming van de 
gezondheid, gebruikersgemak en efficiën-
tie centraal staat.” Danny is trots op hoe 
de producten ontwikkeld worden: “Het is 
echt een samenspel tussen de gebruiker, 
de productontwikkelaars en ons R&D team 
in Duitsland. En dat zie je terug in onze 
producten, deze zijn van hoge kwaliteit.” 

Dit artikel is financieel 

mogelijk gemaakt door

Festool

Danny Huijzer 
Productmanager 
Festool
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Luchtwegallergieën kunnen je dagelijks leven 
flink in de war schoppen. Hanneke Oude 
Elberink, internist en allergie-expert bij het 
UMCG, legt uit hoe dat werkt: “Allergische 

klachten zoals hooikoorts zijn een overdreven reactie 
van het afweersysteem. In de slijmvliezen liggen zoge-
naamde mestcellen die antistoffen tegen ongewenste 
indringers produceren. Bij mensen met een allergie 
voor bijvoorbeeld huisstofmijt of pollen zijn die mest-
cellen overactief. Als een allergeen zoals stuifmeel het 
slijmvlies binnendringt, reageren die mestcellen over-
dreven. Daardoor komt onder meer histamine vrij. Dit 
kan klachten veroorzaken zoals branderige, opgezwol-
len slijmvliezen, jeukende ogen en een verstopte neus.”

Kwaliteit van leven
Naar schatting heeft ongeveer 40 procent van de 
mensen hooikoorts. Sietze Reitsma is KNO-arts in het 
Amsterdam UMC en is neusspecialist: “De neusholte 
is diep en loopt tot tien centimeter het hoofd in. Die 
holte zit vol met slijmvlies. Als dat ontstoken raakt kun 
je je behoorlijk ziek voelen.” Volgens Reitsma worden 
luchtwegklachten vaak gezien als aanstellerij. “Maar 
door alle kwaaltjes word je moe, slaap je slechter en 
zo kom je in een vicieuze cirkel terecht. Overdag zijn 
mensen minder geconcentreerd en minder productief.
Maar blijf niet rondlopen met klachten want  
hooikoorts beïnvloedt echt de kwaliteit van leven.”

Medicijnen
Medicijnen tegen hooikoorts zijn vaak gewoon bij de 
drogist verkrijgbaar, zoals antihistaminica. Ook zijn er 
neussprays die de ontstekingsreactie kunnen rem-
men. “Het is wel belangrijk om ze juist te gebruiken”, 

waarschuwt Hanneke Oude Elberink. “Medicijnen wer-
ken het beste preventief. Na de eerste blootstelling aan 
het stuifmeel slaat de afweer op hol waardoor klachten 
heviger worden. Begin daarom op tijd, nog vóórdat de 
pollen vrijkomen.” Ook benadrukt Oude Elberink het 
belang van de juiste combinatie medicijnen: “Patiën-
ten met zware hooikoorts hebben vaak niet genoeg 
aan één medicijn. Een combinatie kan dan uitkomst 
bieden. En gebruik de medicatie dagelijks, en niet 
alleen bij klachten.”

Wie voorgoed van de klachten af wil kan ook  
immunotherapie proberen: 
“Dat is een soort kuur waarin je het afweersysteem 
langzaam laat wennen aan kleine hoeveelheden 
allergenen. Dat werkt goed, maar het vereist geduld en 
discipline.” Ook kan het helpen om de blootstelling 
aan allergenen te verminderen: “Bij huisstofmijtaller-
gie is het belangrijk om je woning goed stofvrij te 
houden. En houd bij hooikoorts ramen en deuren 
dicht.” Maar het belangrijkste advies volgens Reitsma 
is: “Als je klachten hebt, ga dan naar je huisarts. Er is 
meer aan te doen dan je denkt.”  

Sietze Reitsma 
KNO-arts

Amsterdam UMC

Geschreven door: 
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Zo ben je hooikoorts de baas

Het pollenseizoen is bezig en dat is slecht nieuws voor  
mensen met luchtwegklachten. Toch is er veel aan de  

kwaaltjes te doen: “Bij juist gebruik kunnen medicijnen echt 
helpen.”

 

Als je klachten hebt, 
ga dan naar je  
huisarts. Er is meer 
aan te doen dan je 
denkt’’
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Hanneke Oude 
Elberink 

Internist en  
allergie-expert

UMCG
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Onderschat niet een gezond  
klimaat binnenshuis

We brengen de meeste tijd binnenshuis door.  
We wonen, werken, leren en slapen er ruim 80 procent van de dag. 

Toch lijkt het belang van goede luchtkwaliteit en een gezond  
binnenklimaat enigszins onderbelicht. 

Het binnenklimaat zit nog niet genoeg in de  
mindset van mensen”, vertelt Remi Hompe,  
directeur van Binnenklimaat Nederland. “We heb-

ben een paar jaar geleden een onderzoek gedaan rondom  
algemene gezondheid. Uit gesprekken met respondenten 
kwam vaak naar voren dat ‘gezond eten’ en ‘sporten’ belangrijk 
zijn om gezond te leven. Dat geeft aan dat gezonde luchtkwa-
liteit nog niet genoeg in het bewustzijn van de consument zit 
- terwijl je zo’n drie keer per dag eet, maar 
24 uur per dag ademt!”

Nederlanders zitten per dag gemiddeld 
20 uur per dag binnen - dan hebben we 
het zelfs over cijfers van vóór tijden van 
lockdowns. Frisse lucht, goede luchtven-
tilatie, maar ook zaken als (zon)licht en de 
juiste temperatuur kunnen dus bijdragen 
aan het welzijn binnenshuis. 

Duurzaam én gezond
Een werkruimte of kantoor heeft ARBO-richtlijnen waardoor 
het binnenklimaat daar over het algemeen beter is dan in 
eigen huis. “De focus bij woningen ligt vaak op duurzaam-
heid en de energietransitie. Natuurlijk, dat is ook belangrijk, 
maar als er vervolgens geen gezond binnenklimaat en goede 

luchtventilatie is, is het alsnog geen fijne leefomgeving.”

Ventileren
Niet alle woningen zijn uitgerust met een ventilatiesysteem. 
Dat is vooral bij oudere woningen het geval. Voor die wonin-
gen zijn oplossingen met luchtkanalen mogelijk, maar de 
verbeteringen kunnen ook minder bouwkundig ingrijpend. 
Denk bijvoorbeeld aan het aanschaffen van luchtreinigers, 

luchten met een raam of (balkon)deur open 
als de omgeving en geluid het toelaat, me-
chanische of decentrale ventilatie toepas-
sen, of bijvoorbeeld de juiste afzuiging in 
de keuken als je aan het koken bent. Naast 
een goed ventilatiesysteem is goede isolatie 
raadzaam om vochtige lucht af te voeren. 
Het zorgt voor een minder groot tempera-
tuurverschil tussen de lucht en de ruimte 
waardoor de condens (bijna) geen kans 
krijgt. Vooral in de slaapkamer is veel winst 

te behalen: dat is waar het lichaam zich ‘oplaadt’ en waar je na-
tuurlijk constant in- en uitademt. “Het belang van een gezond 
binnenklimaat is nog onvoldoende tastbaar gemaakt”, vindt 
Hompe. “Dat is wat we proberen te doen, zodat naast gezond 
eten en beweging ook de juiste luchtkwaliteit meer aandacht 
krijgt op het gebied van gezondheid.”

Frisse lucht,  
ventilatie, maar 

ook temperatuur en (zon)
licht zijn essentieel voor 
het welzijn binnenshuis’’
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Remi Hompe 
Directeur

Binnenklimaat  
Nederland
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UNIEKE
TERUGKOOP GARANTIE 

Kunt u onverhoopt (max. 2 jaar 
na aankoop) de fiets niet meer 
gebruiken? Dan nemen wij de 
fiets terug. U betaalt alleen 
over de gebruiksperiode. 

Een hele zorg minder!

“DE STABIELE VIERWIELER IS 
DÉ OPLOSSING VOOR MIJ”.

“EEN VEILIG FIETSTOCHTJE NAAR 
UTRECHT KAN WEER”.

“IK KAN NIET MEER VALLEN EN 
BEN DAAR HÉÉL BLIJ MEE”.

De duidelijke folder is uitvoerig 
doorgeplozen. De heer de Bruin 
kan niet wachten tot de custom 
made vierwieler geleverd wordt. 
“Ik ben nog redelijk gezond, 
maar er is altijd wind en mijn 
evenwicht wordt minder. Er zijn 
smalle polderwegen met grotere 
voertuigen dan voorheen. Ik voel 
me hier niet meer prettig bij. De 
stabiele 4Wieler is dé oplossing 
voor mij. Het sturen voelt wat 
anders aan, maar het gaat haast 
als vanzelf. Ik raad iedereen echt 
aan om op tijd over te stappen als 
je bang bent om te vallen”. 

Tot voor kort kon mevrouw 
Willemsen met een dwarslaesie 
de omgeving niet meer bewegend 
beleven. “Ik wil de rest van mijn 
leven fietsen. Het praten gaat 
vanzelf wel. Ik moet en wil in 
beweging blijven. Stilzitten is niks 
voor mij. In een driewieler bleef 
de angst om te vallen. Het voelde 
niet helemaal stabiel aan. Daarom 
ben ik blijven zoeken naar iets 
stabielers. En toen kwam ik gelukkig 
in Leiden bij 4Wielers uit. Een veilig 
en vertrouwd fietstochtje naar 
Utrecht kan weer. Ik durf het weer 
en het is geen probleem meer”. 

In Uden is sinds kort Mevrouw 
Rovers (93) weer fietsend te zien. 
Een wonder. Door alles en iedereen 
afgeschreven vanwege haar rug 
en reuma kun je haar als het even 
kan op een duofiets genietend 
en gezellig kletsend voorbij zien 
‘snellen’. “Daar ben ik echt, schrijf 
het maar in grote letters op, héél 
blij om. De beweging, de stabiliteit, 
het gemak én het ultieme gevoel 
dat de angst weg is om te vallen. 
Het verbaast me dan ook zeer dat 
ik nog geen andere vierwielers 
langs zie komen”. 

Medemblik Uden Driebergen

Vul aub het formulier in op de web-
site 4Wieler.nl of bel 088 444 0000 
voor een proefrit in Leiden of bij u 
thuis. Wel zo gemakkelijk!

Bent u het veilige en vertrouwde gevoel op de fiets kwijt? 
Misschien door ouderdom, lichamelijke beperking of 
onzekerheid? Er is nu een fiets die u de vrijheid van 
het fietsen weer zal teruggeven!

Ook als 

E-bike leverb
aar! 

voor een grote actieradius 

Quattro Solo vanaf  € 3.995,-


