
Ventileren

Alles wat u moet weten over 

ventilatie in uw woningde-alliantie.nl



Ventileren: heel belangrijk! 
Wist u dat u elke dag samen met uw huisgenoten, huisdieren en 
kamerplanten wel 10 tot 15 liter vocht produceert? Daarnaast komt er 
waterdamp vrij doordat u kookt, doucht en afwast. Ventileren zorgt 
ervoor dat vochtige lucht en vuile stoffen weg kunnen en dat er frisse 
lucht binnenkomt. En dat is beter voor uw gezondheid. Ventileren is 
belangrijk, 24 uur per dag. In deze folder leest u hoe u kunt ventileren 
in uw woning. 

Ventileren is goed voor uw gezondheid. Maar het heeft nog meer 
voordelen. Voldoende frisse lucht in huis zorgt dat schimmel en 
huisstofmijt geen kans krijgen. Ook houdt u door te ventileren de 
kwaliteit van uw woning goed. 

Hoe dat allemaal zit, leest u in deze folder. In deze folder leest u ook 
dat er twee soorten ventilatie zijn: natuurlijke ventilatie en mechani-
sche ventilatie. Bovendien krijgt u tips over hoe u het beste kunt venti-
leren in uw woning. 

’Een mens produceert vocht. Dat is goed te merken wanneer we met meerdere 

mensen in een auto zitten; de ramen beslaan al gauw. Dat is vocht.’ 

Ventileren voor uw gezondheid
Is het vaak ‘drukkend’ in uw woning? Zijn uw ramen vaak beslagen?
Dit zijn de eerste tekenen dat er teveel vocht in huis is. Als u hier niet op 
tijd iets aan doet, dan worden uw muren vochtig en kan het behang door
schimmel zwart worden.

Tegenwoordig zijn de meeste huizen goed geïsoleerd. Daardoor horen we
de buren minder, hebben we het lekker warm en is onze energierekening 
minder hoog. Dat is prettig. Maar een goed geïsoleerd huis heeft ook
een nadeel. Vochtige en vervuilde lucht kan niet weg komen, waardoor
schimmels zich kunnen zich ontwikkelen. Zo kunt u last krijgen van uw
gezondheid. 

Benauwdheid, allergie, hoesten, hoofdpijn, ademhalingsproblemen en
chronische verkoudheid zijn daar voorbeelden van. Huisstofmijt en
schimmel kunnen allergische reacties zoals astma, chronische bronchitis 
en longemfyseem verergeren. 

2D E  A L L I A N T I E        V E N T I L E R E N 3D E  A L L I A N T I E        V E N T I L E R E N

Ouderen en kinderen
Voor ouderen is ventileren extra belangrijk. Zij zijn namelijk
gevoelig voor de gezondheidsklachten die vervuilde lucht en 
schimmel kan veroorzaken. Ook kinderen zijn gevoelig voor
vieze lucht. Natuurlijk is ventileren ook belangrijk voor mensen
met aandoeningen aan de luchtwegen. 

24 uur per dag ventileren is belangrijk voor: 

• uw gezondheid

• uw woning

• uw energieverbruik

De beste manier om de lucht in huis gezond te houden is door te zorgen 
voor voortdurende luchtverversing, dag en nacht, in alle jaargetijden. Dan 
komt frisse lucht binnen en verdwijnen vocht en vervuilende stoffen. Dat 
klinkt eenvoudig, maar in veel huizen is de lucht ongezond omdat er niet 
genoeg geventileerd wordt. Ventileren betekent continu frisse lucht aan-
voeren én vieze lucht afvoeren. Dat is niet hetzelfde als luchten.

Luchten betekent ramen en deuren tegen elkaar open zetten. Zet tijdens 
het luchten de thermostaat laag, anders slaat die onnodig aan. Luchten is 
nuttig om snel extra vieze lucht af te voeren, maar het is geen vervanging 
van ventileren. Het effect is namelijk snel weg: zodra het raam dicht gaat 
zal vervuiling zich weer ophopen. Bijna zeven op de tien huizen heeft alleen
natuurlijke ventilatie (dus geen mechanisch ventilatiesysteem) in huis.

Ventileren bespaart energie
Een veel gemaakte vergissing is denken dat u energie bespaart wanneer u 
niet ventileert. Door niet te ventileren blijft uw woning vochtig. De woning
voelt daarom kil en koud aan. Een goed geventileerde woning is sneller en 
makkelijker te verwarmen. Het is namelijk echt veel voordeliger om frisse
lucht op te warmen, dan om een vochtig huis comfortabel te stoken.

Wat doet de Alliantie?
De Alliantie kan u persoonlijk advies geven en bij aanhoudende klachten een 
hygrometer plaatsen. Een hygrometer maakt duidelijk hoe hoog of hoe laag 
het vochtgehalte is in de woning gedurende een periode. Op basis van die 
gegevens komen wij een stap dichter bij een oplossing. Een hoge luchtvoch-
tigheid in de woning kan ook door lekkages komen. Vermoedt u dat dit het 
geval is? Neem dan direct contact op met de Alliantie. Wij zullen de lekkage 
dan verhelpen.

Meer weten?
woonbond.nl en eigenhuis.nl (voor een ‘Toetslijst Ventilatie’)
rijksoverheid.nl (interactieve ventilatietest, veelgestelde vragen en artikelen)
de-alliantie.nl 
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De beste manier om de lucht in huis gezond te houden is door te zorgen 
voor voortdurende luchtverversing, dag en nacht, in alle jaargetijden. Dan 
komt frisse lucht binnen en verdwijnen vocht en vervuilende stoffen. Dat 
klinkt eenvoudig, maar in veel huizen is de lucht ongezond omdat er niet 
genoeg geventileerd wordt. Ventileren betekent continu frisse lucht aan-
voeren én vieze lucht afvoeren. Dat is niet hetzelfde als luchten.

Luchten betekent ramen en deuren tegen elkaar open zetten. Zet tijdens 
het luchten de thermostaat laag, anders slaat die onnodig aan. Luchten is 
nuttig om snel extra vieze lucht af te voeren, maar het is geen vervanging 
van ventileren. Het effect is namelijk snel weg: zodra het raam dicht gaat 
zal vervuiling zich weer ophopen. Bijna zeven op de tien huizen heeft alleen 
natuurlijke ventilatie (dus geen mechanisch ventilatiesysteem) in huis.

Ventileren bespaart energie
Een veel gemaakte vergissing is denken dat u energie bespaart wanneer u 
niet ventileert. Door niet te ventileren blijft uw woning vochtig. De woning 
voelt daarom kil en koud aan. Een goed geventileerde woning is sneller en 
makkelijker te verwarmen. Het is namelijk echt veel voordeliger om frisse 
lucht op te warmen, dan om een vochtig huis comfortabel te stoken.

Wat doet de Alliantie?
De Alliantie kan u persoonlijk advies geven en bij aanhoudende klachten een 
hygrometer plaatsen. Een hygrometer maakt duidelijk hoe hoog of hoe laag 
het vochtgehalte is in de woning gedurende een periode. Op basis van die 
gegevens komen wij een stap dichter bij een oplossing. Een hoge luchtvoch-
tigheid in de woning kan ook door lekkages komen. Vermoedt u dat dit het 
geval is? Neem dan direct contact op met de Alliantie. Wij zullen de lekkage 
dan verhelpen.

Meer weten?
woonbond.nl en eigenhuis.nl (voor een ‘Toetslijst Ventilatie’)
rijksoverheid.nl (interactieve ventilatietest, veelgestelde vragen en artikelen)
de-alliantie.nl 
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Ventileren: heel belangrijk! 
Wist u dat u elke dag samen met uw huisgenoten, huisdieren en 
kamerplanten wel 10 tot 15 liter vocht produceert? Daarnaast komt er 
waterdamp vrij doordat u kookt, doucht en afwast. Ventileren zorgt 
ervoor dat vochtige lucht en vuile stoffen weg kunnen en dat er frisse 
lucht binnenkomt. En dat is beter voor uw gezondheid. Ventileren is 
belangrijk, 24 uur per dag. In deze folder leest u hoe u kunt ventileren 
in uw woning. 

Ventileren is goed voor uw gezondheid. Maar het heeft nog meer 
voordelen. Voldoende frisse lucht in huis zorgt dat schimmel en 
huisstofmijt geen kans krijgen. Ook houdt u door te ventileren de 
kwaliteit van uw woning goed. 

Hoe dat allemaal zit, leest u in deze folder. In deze folder leest u ook 
dat er twee soorten ventilatie zijn: natuurlijke ventilatie en mechani-
sche ventilatie. Bovendien krijgt u tips over hoe u het beste kunt venti-
leren in uw woning. 

’Een mens produceert vocht. Dat is goed te merken wanneer we met meerdere 

mensen in een auto zitten; de ramen beslaan al gauw. Dat is vocht.’ 

Ventileren voor uw gezondheid
Is het vaak ‘drukkend’ in uw woning? Zijn uw ramen vaak beslagen? 
Dit zijn de eerste tekenen dat er teveel vocht in huis is. Als u hier niet op 
tijd iets aan doet, dan worden uw muren vochtig en kan het behang door 
schimmel zwart worden.

Tegenwoordig zijn de meeste huizen goed geïsoleerd. Daardoor horen we 
de buren minder, hebben we het lekker warm en is onze energierekening 
minder hoog. Dat is prettig. Maar een goed geïsoleerd huis heeft ook 
een nadeel. Vochtige en vervuilde lucht kan niet weg komen, waardoor 
schimmels zich kunnen zich ontwikkelen. Zo kunt u last krijgen van uw 
gezondheid. 

Benauwdheid, allergie, hoesten, hoofdpijn, ademhalingsproblemen en 
chronische verkoudheid zijn daar voorbeelden van. Huisstofmijt en 
schimmel kunnen allergische reacties zoals astma, chronische bronchitis 
en longemfyseem verergeren. 
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Ouderen en kinderen
Voor ouderen is ventileren extra belangrijk. Zij zijn namelijk 
gevoelig voor de gezondheidsklachten die vervuilde lucht en 
schimmel kan veroorzaken. Ook kinderen zijn gevoelig voor 
vieze lucht. Natuurlijk is ventileren ook belangrijk voor mensen 
met aandoeningen aan de luchtwegen. 

      24 uur per dag ventileren is belangrijk voor:  

      • uw gezondheid
      • uw woning
      • uw energieverbruik



Ventileren en stoken voor uw woning
Ventileren en verwarmen is nodig om de kwaliteit van uw huis op peil te 
houden. Een vochtig huis ruikt vaak muf en er kan bijvoorbeeld schimmel 
op de muren ontstaan. De vochtigheidsgraad in de gehele woning dient 
tussen de 40-70% te zijn. Dit kunt u meten met een hygrometer. 
De temperatuur in de gehele woning dient minimaal 18-20 graden te zijn. 
Een temperatuur van 15 graden of lager bevordert de groei van huismijt 
en schimmel. Bij een luchttemperatuur van 17 graden kunnen de muren al 
minder dan 15 graden zijn. Daarnaast tast vocht uw huis aan: behang krult 
op en verf bladdert af. Uw houten kozijnen en meubels blijven ook langer 
mooi in een goed geventileerde woning.
 
Raampje open?
Veel mensen denken dat het voldoende is om een paar uur een raam open 
te zetten. Maar uit onderzoek is gebleken dat dat niet zo is. Het positieve 
effect van een open raam is al na een half uur nadat het raam weer 
gesloten is, verdwenen. Ventileren betekent 24 uur per dag frisse lucht uw 
huis binnenlaten!
  
Hoe verwijder ik schimmel?
Zit er schimmel in uw woning, dan kunt u deze verwijderen met schimmel-
bestrijdende reinigingsmiddelen. Deze zijn echter niet erg milieuvriendelijk. 
Probeert u het eerst eens met een warme soda-oplossing (zes gram soda op 
een liter water), een oplossing van water en azijn of een alcoholoplossing van 
zestig tot zeventig procent. Hardnekkige vlekken kunt u behandelen met 
een bleekmiddel (25 ml op een liter water). Met een spons dept u de 
schimmelplekken. U laat het gewoon opdrogen en de schimmel verdwijnt. 
Als na een dag de schimmel niet helemaal weg is, kunt u de behandeling 
nogmaals herhalen. Na deze behandelingen kunt u het plafond en de wanden 
eventueel overschilderen met een speciale anti-schimmelverf,  verkrijgbaar 
bij de-doe-het-zelf-zaken.

Twee soorten ventilatie
Er zijn twee soorten ventilatie mogelijk: natuurlijke ventilatie en
mechanische ventilatie. Welke soort voor u van toepassing is, heeft te
maken met uw woning. 

Heeft uw huis mechanische ventilatie, dan wordt de afvoer van vervuilde 
lucht vanzelf geregeld. Om frisse lucht binnen te krijgen, moet u ventila-
tieroosters en (klap)ramen openzetten. Bij mechanische ventilatie zuigt 
een ventilatiemotor lucht weg uit de keuken, de badkamer of het toilet. 
Met een knop kunt u regelen hoeveel lucht er wordt weggezogen. 
Het ventilatiesysteem moet elk jaar een onderhoudsbeurt krijgen. 

4D E  A L L I A N T I E        V E N T I L E R E N 5D E  A L L I A N T I E        V E N T I L E R E N

Dan nog dit. Ventileren kost wel energie. Warme lucht wordt immers 
vervangen door koude lucht. Toch is het nóg onvoordeliger om niet te 
ventileren. Het opwarmen van een vochtig huis kost namelijk nog veel 
meer energie! 

8D E  A L L I A N T I E        V E N T I L E R E N 9D E  A L L I A N T I E        V E N T I L E R E N

En hoe zit het met inbraak?
De ventilatiestand van tuimelramen is meestal beveiligd tegen inbraak. 
Er zijn ook inbraakwerende voorzieningen voor kiep- en draairamen.
Daarmee kunt u ook ’s nachts of als u weg bent met een gerust hart uw 
woning ventileren. 

Ventilatieroosters
Kijk eens naar de ventilatieroosters in uw woning: ze zitten meestal in
de deuren. Soms zit er in plaats van een rooster een ruimte tussen de deur 
en de drempel van een paar centimeter. 

Luchten of ventileren?
Luchten is niet hetzelfde als ventileren. Ventileren betekent 
continu frisse lucht aanvoeren en vieze lucht afvoeren. Luchten 
is het tegen elkaar openzetten van ramen en deuren. Luchten is 
goed om snel extra vieze lucht kwijt te raken maar het positieve 
effect duurt niet lang. Als u het raam of de deur weer gesloten 
heeft, is er geen sprake meer van frisse lucht.  Ventileren is dus 
beter dan luchten! 



Dan nog dit. Ventileren kost wel energie. Warme lucht wordt immers 
vervangen door koude lucht. Toch is het nóg onvoordeliger om niet te 
ventileren. Het opwarmen van een vochtig huis kost namelijk nog veel 
meer energie! 

8D E  A L L I A N T I E        V E N T I L E R E N 9D E  A L L I A N T I E        V E N T I L E R E N

En hoe zit het met inbraak?
De ventilatiestand van tuimelramen is meestal beveiligd tegen inbraak. 
Er zijn ook inbraakwerende voorzieningen voor kiep- en draairamen. 
Daarmee kunt u ook ’s nachts of als u weg bent met een gerust hart uw 
woning ventileren. 

Ventilatieroosters
Kijk eens naar de ventilatieroosters in uw woning: ze zitten meestal in 
de deuren. Soms zit er in plaats van een rooster een ruimte tussen de deur 
en de drempel van een paar centimeter. 

Heeft u een mechanisch afzuigsysteem of balansventilatie?
Het systeem dient elk jaar een onderhoudsbeurt te krijgen om 
goed te blijven werken! Deze onderhoudsbeurt wordt gratis 
uitgevoerd door de PIOn-vakman. Meer informatie over PIOn 
leest u op de-alliantie.nl

Luchten of ventileren?
Luchten is niet hetzelfde als ventileren. Ventileren betekent 
continu frisse lucht aanvoeren en vieze lucht afvoeren. Luchten 
is het tegen elkaar openzetten van ramen en deuren. Luchten is 
goed om snel extra vieze lucht kwijt te raken maar het positieve 
effect duurt niet lang. Als u het raam of de deur weer gesloten 
heeft, is er geen sprake meer van frisse lucht.  Ventileren is dus 
beter dan luchten! 

Ventileren en stoken voor uw woning
Ventileren en verwarmen is nodig om de kwaliteit van uw huis op peil te 
houden. Een vochtig huis ruikt vaak muf en er kan bijvoorbeeld schimmel 
op de muren ontstaan. De vochtigheidsgraad in de gehele woning dient 
tussen de 40-70% te zijn. Dit kunt u meten met een hygrometer. 
De temperatuur in de gehele woning dient minimaal 18-20 graden te zijn. 
Een temperatuur van 15 graden of lager bevordert de groei van huismijt 
en schimmel. Bij een luchttemperatuur van 17 graden kunnen de muren al 
minder dan 15 graden zijn. Daarnaast tast vocht uw huis aan: behang krult 
op en verf bladdert af. Uw houten kozijnen en meubels blijven ook langer 
mooi in een goed geventileerde woning.
 
Raampje open?
Veel mensen denken dat het voldoende is om een paar uur een raam open 
te zetten. Maar uit onderzoek is gebleken dat dat niet zo is. Het positieve 
effect van een open raam is al na een half uur nadat het raam weer 
gesloten is, verdwenen. Ventileren betekent 24 uur per dag frisse lucht uw 
huis binnenlaten!
  
Hoe verwijder ik schimmel?
Zit er schimmel in uw woning, dan kunt u deze verwijderen met schimmel-
bestrijdende reinigingsmiddelen. Deze zijn echter niet erg milieuvriendelijk. 
Probeert u het eerst eens met een warme soda-oplossing (zes gram soda op 
een liter water), een oplossing van water en azijn of een alcoholoplossing van 
zestig tot zeventig procent. Hardnekkige vlekken kunt u behandelen met 
een bleekmiddel (25 ml op een liter water). Met een spons dept u de 
schimmelplekken. U laat het gewoon opdrogen en de schimmel verdwijnt. 
Als na een dag de schimmel niet helemaal weg is, kunt u de behandeling 
nogmaals herhalen. Na deze behandelingen kunt u het plafond en de wanden 
eventueel overschilderen met een speciale anti-schimmelverf,  verkrijgbaar 
bij de-doe-het-zelf-zaken.

Twee soorten ventilatie
Er zijn twee soorten ventilatie mogelijk: natuurlijke ventilatie en 
mechanische ventilatie. Welke soort voor u van toepassing is, heeft te 
maken met uw woning. 

Natuurlijk ventilatie
Veel huizen die ouder zijn dan 1975 en ook veel appartementen hebben 
natuurlijke ventilatie. In deze huizen komt frisse lucht binnen door (klap)
ramen, naden en kieren. De afvoer van vervuilde lucht gaat via de
ventilatiekanalen in de badkamer en in de keuken en door het kanaal dat 
via het dak het huis verlaat. 

Mechanische ventilatie
Heeft uw huis mechanische ventilatie, dan wordt de afvoer van vervuilde 
lucht vanzelf geregeld. Om frisse lucht binnen te krijgen, moet u ventila-
tieroosters en (klap)ramen openzetten. Bij mechanische ventilatie zuigt 
een ventilatiemotor lucht weg uit de keuken, de badkamer of het toilet. 
Met een knop kunt u regelen hoeveel lucht er wordt weggezogen. 
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Nieuw: balansventilatie
Nieuwe, energiezuinige woningen hebben vaak balansventilatie. 
Dit wordt ook wel WTW genoemd. De afvoer van binnenlucht en de 
aanvoer van buitenlucht wordt mechanisch geregeld. Het verschil met 
gewone mechanische ventilatie is dat de binnenkomende lucht wordt 
opgewarmd. Dat gebeurt via een warmtewisselaar. De binnenkomende, 
verse lucht krijgt zo dezelfde temperatuur als de lucht die al binnen in 
het huis is. En dat is wel zo comfortabel. 

En wat nou als er een ramp is?
Als er een ramp gebeurt, zoals een grote brand of de ontsnapping van 
giftige stoffen uit een fabriek, adviseert de overheid om ramen en deuren 
gesloten te houden. Wat moet u in zo’n geval doen als u een mechanisch 
ventilatiesysteem heeft? Zet deze op de laagste stand of haal - als dat kan -
de stekker eruit. Sluit - als u geen mechanische ventilatie heeft - in het 
geval van een ramp de ventilatieroosters. 

Doen! 

•  Zorg altijd voor frisse lucht in uw woning door raampjes op een kier te

zetten of een rooster open te zetten.

•  Ventileer extra tijdens het koken, douchen of als u aan het klussen bent

in huis. Zet dan even een raam open.

• Veel mensen op bezoek in uw woning? Zet een raampje open!

•  Voorkom vocht: droog de was zoveel mogelijk buiten, kook met de dek-

sel op de pan en droog de vloer na het dweilen.

•  Heeft u een mechanisch afzuigsysteem? Maak dan regelmatig de

afzuigpunten schoon. Heeft u balansventilatie? Vervang dan periodiek de

filters van de balansventilatie (deze krijgt u met instructie toegestuurd).

•  Bevorder een goed luchtcirculatie in de gehele woning. Zet meubels bij

voorkeur daarom ook ca. 5 cm van de wand.

6D E  A L L I A N T I E        V E N T I L E R E N 7D E  A L L I A N T I E        V E N T I L E R E N

Wat kunt u doen?
Er is veel wat u zelf in uw dagelijks leven kunt doen om uw woning 
gezond en goed te houden. Wij hebben de beste tips voor u op een rijtje 
gezet. 
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•  Zorg altijd voor frisse lucht in uw woning door raampjes op een kier te

zetten of een rooster open te zetten.

•  Ventileer extra tijdens het koken, douchen of als u aan het klussen bent
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Dan nog dit. Ventileren kost wel energie. Warme lucht wordt immers 
vervangen door koude lucht. Toch is het nóg onvoordeliger om niet te 
ventileren. Het opwarmen van een vochtig huis kost namelijk nog veel 
meer energie! 
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En hoe zit het met inbraak?
De ventilatiestand van tuimelramen is meestal beveiligd tegen inbraak. 
Er zijn ook inbraakwerende voorzieningen voor kiep- en draairamen. 
Daarmee kunt u ook ’s nachts of als u weg bent met een gerust hart uw 
woning ventileren. 

Ventilatieroosters
Kijk eens naar de ventilatieroosters in uw woning: ze zitten meestal in 
de deuren. Soms zit er in plaats van een rooster een ruimte tussen de deur 
en de drempel van een paar centimeter. 

Heeft u een mechanisch afzuigsysteem of balansventilatie?
Het systeem dient elk jaar een onderhoudsbeurt te krijgen om 
goed te blijven werken! Deze onderhoudsbeurt wordt gratis 
uitgevoerd door de PIOn-vakman. Meer informatie over PIOn 
leest u op de-alliantie.nl

Luchten of ventileren?
Luchten is niet hetzelfde als ventileren. Ventileren betekent 
continu frisse lucht aanvoeren en vieze lucht afvoeren. Luchten 
is het tegen elkaar openzetten van ramen en deuren. Luchten is 
goed om snel extra vieze lucht kwijt te raken maar het positieve 
effect duurt niet lang. Als u het raam of de deur weer gesloten 
heeft, is er geen sprake meer van frisse lucht.  Ventileren is dus 
beter dan luchten! 

Ventileren en stoken voor uw woning
Ventileren en verwarmen is nodig om de kwaliteit van uw huis op peil te 
houden. Een vochtig huis ruikt vaak muf en er kan bijvoorbeeld schimmel 
op de muren ontstaan. De vochtigheidsgraad in de gehele woning dient 
tussen de 40-70% te zijn. Dit kunt u meten met een hygrometer. 
De temperatuur in de gehele woning dient minimaal 18-20 graden te zijn. 
Een temperatuur van 15 graden of lager bevordert de groei van huismijt 
en schimmel. Bij een luchttemperatuur van 17 graden kunnen de muren al 
minder dan 15 graden zijn. Daarnaast tast vocht uw huis aan: behang krult 
op en verf bladdert af. Uw houten kozijnen en meubels blijven ook langer 
mooi in een goed geventileerde woning.
 
Raampje open?
Veel mensen denken dat het voldoende is om een paar uur een raam open 
te zetten. Maar uit onderzoek is gebleken dat dat niet zo is. Het positieve 
effect van een open raam is al na een half uur nadat het raam weer 
gesloten is, verdwenen. Ventileren betekent 24 uur per dag frisse lucht uw 
huis binnenlaten!
  
Hoe verwijder ik schimmel?
Zit er schimmel in uw woning, dan kunt u deze verwijderen met schimmel-
bestrijdende reinigingsmiddelen. Deze zijn echter niet erg milieuvriendelijk. 
Probeert u het eerst eens met een warme soda-oplossing (zes gram soda op 
een liter water), een oplossing van water en azijn of een alcoholoplossing van 
zestig tot zeventig procent. Hardnekkige vlekken kunt u behandelen met 
een bleekmiddel (25 ml op een liter water). Met een spons dept u de 
schimmelplekken. U laat het gewoon opdrogen en de schimmel verdwijnt. 
Als na een dag de schimmel niet helemaal weg is, kunt u de behandeling 
nogmaals herhalen. Na deze behandelingen kunt u het plafond en de wanden 
eventueel overschilderen met een speciale anti-schimmelverf,  verkrijgbaar 
bij de-doe-het-zelf-zaken.

Twee soorten ventilatie
Er zijn twee soorten ventilatie mogelijk: natuurlijke ventilatie en 
mechanische ventilatie. Welke soort voor u van toepassing is, heeft te 
maken met uw woning. 

Natuurlijk ventilatie
Veel huizen die ouder zijn dan 1975 en ook veel appartementen hebben 
natuurlijke ventilatie. In deze huizen komt frisse lucht binnen door (klap)
ramen, naden en kieren. De afvoer van vervuilde lucht gaat via de
ventilatiekanalen in de badkamer en in de keuken en door het kanaal dat 
via het dak het huis verlaat. 

Mechanische ventilatie
Heeft uw huis mechanische ventilatie, dan wordt de afvoer van vervuilde 
lucht vanzelf geregeld. Om frisse lucht binnen te krijgen, moet u ventila-
tieroosters en (klap)ramen openzetten. Bij mechanische ventilatie zuigt 
een ventilatiemotor lucht weg uit de keuken, de badkamer of het toilet. 
Met een knop kunt u regelen hoeveel lucht er wordt weggezogen. 
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houden. Een vochtig huis ruikt vaak muf en er kan bijvoorbeeld schimmel 
op de muren ontstaan. De vochtigheidsgraad in de gehele woning dient 
tussen de 40-70% te zijn. Dit kunt u meten met een hygrometer. 
De temperatuur in de gehele woning dient minimaal 18-20 graden te zijn. 
Een temperatuur van 15 graden of lager bevordert de groei van huismijt 
en schimmel. Bij een luchttemperatuur van 17 graden kunnen de muren al 
minder dan 15 graden zijn. Daarnaast tast vocht uw huis aan: behang krult 
op en verf bladdert af. Uw houten kozijnen en meubels blijven ook langer 
mooi in een goed geventileerde woning.
 
Raampje open?
Veel mensen denken dat het voldoende is om een paar uur een raam open 
te zetten. Maar uit onderzoek is gebleken dat dat niet zo is. Het positieve 
effect van een open raam is al na een half uur nadat het raam weer 
gesloten is, verdwenen. Ventileren betekent 24 uur per dag frisse lucht uw 
huis binnenlaten!
  
Hoe verwijder ik schimmel?
Zit er schimmel in uw woning, dan kunt u deze verwijderen met schimmel-
bestrijdende reinigingsmiddelen. Deze zijn echter niet erg milieuvriendelijk. 
Probeert u het eerst eens met een warme soda-oplossing (zes gram soda op 
een liter water), een oplossing van water en azijn of een alcoholoplossing van 
zestig tot zeventig procent. Hardnekkige vlekken kunt u behandelen met 
een bleekmiddel (25 ml op een liter water). Met een spons dept u de 
schimmelplekken. U laat het gewoon opdrogen en de schimmel verdwijnt. 
Als na een dag de schimmel niet helemaal weg is, kunt u de behandeling 
nogmaals herhalen. Na deze behandelingen kunt u het plafond en de wanden 
eventueel overschilderen met een speciale anti-schimmelverf,  verkrijgbaar 
bij de-doe-het-zelf-zaken.

Twee soorten ventilatie
Er zijn twee soorten ventilatie mogelijk: natuurlijke ventilatie en
mechanische ventilatie. Welke soort voor u van toepassing is, heeft te
maken met uw woning. 

Heeft uw huis mechanische ventilatie, dan wordt de afvoer van vervuilde 
lucht vanzelf geregeld. Om frisse lucht binnen te krijgen, moet u ventila-
tieroosters en (klap)ramen openzetten. Bij mechanische ventilatie zuigt 
een ventilatiemotor lucht weg uit de keuken, de badkamer of het toilet. 
Met een knop kunt u regelen hoeveel lucht er wordt weggezogen. 
Het ventilatiesysteem moet elk jaar een onderhoudsbeurt krijgen. 
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Dan nog dit. Ventileren kost wel energie. Warme lucht wordt immers 
vervangen door koude lucht. Toch is het nóg onvoordeliger om niet te 
ventileren. Het opwarmen van een vochtig huis kost namelijk nog veel 
meer energie! 
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En hoe zit het met inbraak?
De ventilatiestand van tuimelramen is meestal beveiligd tegen inbraak. 
Er zijn ook inbraakwerende voorzieningen voor kiep- en draairamen.
Daarmee kunt u ook ’s nachts of als u weg bent met een gerust hart uw 
woning ventileren. 

Ventilatieroosters
Kijk eens naar de ventilatieroosters in uw woning: ze zitten meestal in
de deuren. Soms zit er in plaats van een rooster een ruimte tussen de deur 
en de drempel van een paar centimeter. 

Luchten of ventileren?
Luchten is niet hetzelfde als ventileren. Ventileren betekent 
continu frisse lucht aanvoeren en vieze lucht afvoeren. Luchten 
is het tegen elkaar openzetten van ramen en deuren. Luchten is 
goed om snel extra vieze lucht kwijt te raken maar het positieve 
effect duurt niet lang. Als u het raam of de deur weer gesloten 
heeft, is er geen sprake meer van frisse lucht.  Ventileren is dus 
beter dan luchten! 



De beste manier om de lucht in huis gezond te houden is door te zorgen 
voor voortdurende luchtverversing, dag en nacht, in alle jaargetijden. Dan 
komt frisse lucht binnen en verdwijnen vocht en vervuilende stoffen. Dat 
klinkt eenvoudig, maar in veel huizen is de lucht ongezond omdat er niet 
genoeg geventileerd wordt. Ventileren betekent continu frisse lucht aan-
voeren én vieze lucht afvoeren. Dat is niet hetzelfde als luchten.

Luchten betekent ramen en deuren tegen elkaar open zetten. Zet tijdens 
het luchten de thermostaat laag, anders slaat die onnodig aan. Luchten is 
nuttig om snel extra vieze lucht af te voeren, maar het is geen vervanging 
van ventileren. Het effect is namelijk snel weg: zodra het raam dicht gaat 
zal vervuiling zich weer ophopen. Bijna zeven op de tien huizen heeft alleen 
natuurlijke ventilatie (dus geen mechanisch ventilatiesysteem) in huis.

Ventileren bespaart energie
Een veel gemaakte vergissing is denken dat u energie bespaart wanneer u 
niet ventileert. Door niet te ventileren blijft uw woning vochtig. De woning 
voelt daarom kil en koud aan. Een goed geventileerde woning is sneller en 
makkelijker te verwarmen. Het is namelijk echt veel voordeliger om frisse 
lucht op te warmen, dan om een vochtig huis comfortabel te stoken.

Wat doet de Alliantie?
De Alliantie kan u persoonlijk advies geven en bij aanhoudende klachten een 
hygrometer plaatsen. Een hygrometer maakt duidelijk hoe hoog of hoe laag 
het vochtgehalte is in de woning gedurende een periode. Op basis van die 
gegevens komen wij een stap dichter bij een oplossing. Een hoge luchtvoch-
tigheid in de woning kan ook door lekkages komen. Vermoedt u dat dit het 
geval is? Neem dan direct contact op met de Alliantie. Wij zullen de lekkage 
dan verhelpen.

Meer weten?
woonbond.nl en eigenhuis.nl (voor een ‘Toetslijst Ventilatie’)
rijksoverheid.nl (interactieve ventilatietest, veelgestelde vragen en artikelen)
de-alliantie.nl 
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Ventileren: heel belangrijk! 
Wist u dat u elke dag samen met uw huisgenoten, huisdieren en 
kamerplanten wel 10 tot 15 liter vocht produceert? Daarnaast komt er 
waterdamp vrij doordat u kookt, doucht en afwast. Ventileren zorgt 
ervoor dat vochtige lucht en vuile stoffen weg kunnen en dat er frisse 
lucht binnenkomt. En dat is beter voor uw gezondheid. Ventileren is 
belangrijk, 24 uur per dag. In deze folder leest u hoe u kunt ventileren 
in uw woning. 

Ventileren is goed voor uw gezondheid. Maar het heeft nog meer 
voordelen. Voldoende frisse lucht in huis zorgt dat schimmel en 
huisstofmijt geen kans krijgen. Ook houdt u door te ventileren de 
kwaliteit van uw woning goed. 

Hoe dat allemaal zit, leest u in deze folder. In deze folder leest u ook 
dat er twee soorten ventilatie zijn: natuurlijke ventilatie en mechani-
sche ventilatie. Bovendien krijgt u tips over hoe u het beste kunt venti-
leren in uw woning. 

’Een mens produceert vocht. Dat is goed te merken wanneer we met meerdere 

mensen in een auto zitten; de ramen beslaan al gauw. Dat is vocht.’ 

Ventileren voor uw gezondheid
Is het vaak ‘drukkend’ in uw woning? Zijn uw ramen vaak beslagen? 
Dit zijn de eerste tekenen dat er teveel vocht in huis is. Als u hier niet op 
tijd iets aan doet, dan worden uw muren vochtig en kan het behang door 
schimmel zwart worden.

Tegenwoordig zijn de meeste huizen goed geïsoleerd. Daardoor horen we 
de buren minder, hebben we het lekker warm en is onze energierekening 
minder hoog. Dat is prettig. Maar een goed geïsoleerd huis heeft ook 
een nadeel. Vochtige en vervuilde lucht kan niet weg komen, waardoor 
schimmels zich kunnen zich ontwikkelen. Zo kunt u last krijgen van uw 
gezondheid. 

Benauwdheid, allergie, hoesten, hoofdpijn, ademhalingsproblemen en 
chronische verkoudheid zijn daar voorbeelden van. Huisstofmijt en 
schimmel kunnen allergische reacties zoals astma, chronische bronchitis 
en longemfyseem verergeren. 
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Ouderen en kinderen
Voor ouderen is ventileren extra belangrijk. Zij zijn namelijk 
gevoelig voor de gezondheidsklachten die vervuilde lucht en 
schimmel kan veroorzaken. Ook kinderen zijn gevoelig voor 
vieze lucht. Natuurlijk is ventileren ook belangrijk voor mensen 
met aandoeningen aan de luchtwegen. 

      24 uur per dag ventileren is belangrijk voor:  

      • uw gezondheid
      • uw woning
      • uw energieverbruik
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’Een mens produceert vocht. Dat is goed te merken wanneer we met meerdere 

mensen in een auto zitten; de ramen beslaan al gauw. Dat is vocht.’ 

Ventileren voor uw gezondheid
Is het vaak ‘drukkend’ in uw woning? Zijn uw ramen vaak beslagen?
Dit zijn de eerste tekenen dat er teveel vocht in huis is. Als u hier niet op 
tijd iets aan doet, dan worden uw muren vochtig en kan het behang door
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Voor ouderen is ventileren extra belangrijk. Zij zijn namelijk
gevoelig voor de gezondheidsklachten die vervuilde lucht en 
schimmel kan veroorzaken. Ook kinderen zijn gevoelig voor
vieze lucht. Natuurlijk is ventileren ook belangrijk voor mensen
met aandoeningen aan de luchtwegen. 

24 uur per dag ventileren is belangrijk voor: 

• uw gezondheid

• uw woning

• uw energieverbruik

De beste manier om de lucht in huis gezond te houden is door te zorgen 
voor voortdurende luchtverversing, dag en nacht, in alle jaargetijden. Dan 
komt frisse lucht binnen en verdwijnen vocht en vervuilende stoffen. Dat 
klinkt eenvoudig, maar in veel huizen is de lucht ongezond omdat er niet 
genoeg geventileerd wordt. Ventileren betekent continu frisse lucht aan-
voeren én vieze lucht afvoeren. Dat is niet hetzelfde als luchten.

Luchten betekent ramen en deuren tegen elkaar open zetten. Zet tijdens 
het luchten de thermostaat laag, anders slaat die onnodig aan. Luchten is 
nuttig om snel extra vieze lucht af te voeren, maar het is geen vervanging 
van ventileren. Het effect is namelijk snel weg: zodra het raam dicht gaat 
zal vervuiling zich weer ophopen. Bijna zeven op de tien huizen heeft alleen
natuurlijke ventilatie (dus geen mechanisch ventilatiesysteem) in huis.

Ventileren bespaart energie
Een veel gemaakte vergissing is denken dat u energie bespaart wanneer u 
niet ventileert. Door niet te ventileren blijft uw woning vochtig. De woning
voelt daarom kil en koud aan. Een goed geventileerde woning is sneller en 
makkelijker te verwarmen. Het is namelijk echt veel voordeliger om frisse
lucht op te warmen, dan om een vochtig huis comfortabel te stoken.

Wat doet de Alliantie?
De Alliantie kan u persoonlijk advies geven en bij aanhoudende klachten een 
hygrometer plaatsen. Een hygrometer maakt duidelijk hoe hoog of hoe laag 
het vochtgehalte is in de woning gedurende een periode. Op basis van die 
gegevens komen wij een stap dichter bij een oplossing. Een hoge luchtvoch-
tigheid in de woning kan ook door lekkages komen. Vermoedt u dat dit het 
geval is? Neem dan direct contact op met de Alliantie. Wij zullen de lekkage 
dan verhelpen.

Meer weten?
woonbond.nl en eigenhuis.nl (voor een ‘Toetslijst Ventilatie’)
rijksoverheid.nl (interactieve ventilatietest, veelgestelde vragen en artikelen)
de-alliantie.nl 
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Ventileren

Alles wat u moet weten over 

ventilatie in uw woningde-alliantie.nl
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