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INLEIDING 

Voor jou ligt de handleiding van de mobiele demo(nstratie)woning. 

Het is een begeleidingsinstrument om jouw initiatief met de mobiele demowoning voor te 

bereiden en te organiseren op maat van jouw organisatie of lokaal bestuur. 

Via de mobiele demowoning kan je burgers bewust maken van het belang van een gezond 

binnenmilieu van de woning en het belang van ventileren en verluchten van de woning, en zo hun 

gezondheid bevorderen. 

Bekijk deze video, lees verder en laat je inspireren! 

1. Waarom werken rond een gezond binnenmilieu? 

Wist je dat je gemiddeld 85% van je tijd binnenshuis doorbrengt? We staan er meestal niet bij stil, 

maar we brengen allemaal veel tijd ‘binnen’ door. Onderzoek wijst uit dat de kwaliteit van de 

binnenlucht meestal slechter is dan de kwaliteit van de buitenlucht. Een gezonde binnenlucht 

is cruciaal voor een goede gezondheid en een gezonde thuis. 

Als je de lucht niet voldoende ververst,  stapelen vocht en schadelijke stoffen, zoals 

verbrandingsproducten, stoffen die vrijkomen uit bouwmaterialen, meubels, gordijnen, 

luchtverfrissers, ... zich op in de woning. De lucht wordt ook vervuild door onze ademhaling en 

andere activiteiten zoals poetsen, klussen en hobbyknutselen. In sommige gevallen kan CO 

vrijkomen. 

Een belangrijke oorzaak van ongezonde binnenlucht is vocht in de woning. Als je de lucht niet 

voldoende ververst in de woning, stapelt het vocht zich op, wat tot schimmelgroei kan leiden. Een 

vochtig huis kan het gevolg zijn van bouwtechnische problemen, zoals een lekkende dakgoot of 

opstijgend vocht. Zo’n problemen worden best zo snel mogelijk verholpen. Ook door ons 

dagelijkse leven produceren we echter veel vocht. Elke dag komt er gemiddeld 10 liter vocht vrij in 

huis (4 personen), gewoon door te ademen, te poetsen, te koken, te douchen, de was te doen, … 

Deze oorzaak van vocht in huis kan je aanpakken door voldoende te verluchten en ventileren 

waardoor het vocht uit je huis weg kan. 

Schadelijke stoffen en schimmels kunnen gezondheidsproblemen geven. De meest voorkomende 

problemen zijn irritatie van de luchtwegen en de ogen, hoofdpijn, astma en allergische reacties. 

Sommige vervuilende stoffen zijn ook kankerverwekkend. CO kan tot coma en zelfs tot de dood 

leiden. Zwangere vrouwen, kinderen, ouderen en zieken zijn het meest kwetsbaar. 
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2. De mobiele demowoning in een notendop 

2.1. Wat is de mobiele demowoning? 

De mobiele demowoning is een hulpmiddel om outreachend te werken en één op één met mensen 

het gesprek aan te gaan over het belang van gezonde binnenlucht in huis. De boodschap die we via 

de demowoning willen meegeven, wordt zo visueel mogelijk aan bod gebracht. Maar de 

demowoning staat niet op zichzelf, het is een meerwaarde dat er steeds iemand bij de woning 

aanwezig is om de boodschap te verduidelijken en extra uitleg te geven.  

Onderwerpen die aan bod komen in de mobiele demowoning: 

+ Belang van ventileren en verluchten 

+ Wat met vocht en schimmel in huis 

+ De ideale temperatuur in de woning 

 

 

2.2. Doelgroep 

Hoewel de mobiele demowoning een breed en divers publiek kan aanspreken, richt het zich in de 

eerste plaats naar mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie (huishoudens met een laag 
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inkomen, alleenstaande jongeren, mensen van allochtone afkomst, senioren,…) aangezien zij vaker 

in woningen wonen van slechte woonkwaliteit die daardoor ook vaak ongezonde binnenlucht 

hebben. Bij deze doelgroepen kan het verbeteren van de binnenluchtkwaliteit heel wat 

gezondheidswinst opleveren, wat gezondheidsongelijkheid kan verminderen.  

De mobiele demowoning heeft als voordeel dat je naar deze doelgroepen toe kan trekken en met de 

mobiele demowoning op locaties aanwezig kan zijn waar veel mensen uit deze doelgroepen 

langskomen. Zo bereik je mensen die je via de klassieke kanalen of via de klassieke demowoning 

niet zou bereiken. 

2.3. Organisatie van mobiele demowoning 

Gemeentediensten, OCMW’s, armoedeverenigingen, middenveldorganisaties, organisaties die 

werken met en voor senioren, voedselbedelingen, sociale restaurants, wijkgezondheidscentra,… 

kunnen de mobiele demowoning ontlenen en ermee aan de slag gaan. 

2.4. Geschikte locaties 

De organisatie of dienst die met de mobiele demowoning aan de slag gaat, kan er voor kiezen om de 

mobiele demowoning op één locatie voor een tijdje te laten staan (bv. wachtzaal of gespreksruimte 

van een OCMW, inkomhal van een lokaal dienstencentrum,…) of bij/op verschillende 

organisaties/locaties met de mobiele demowoning langs te gaan.  

Indien je bij/op verschillende organisaties en locaties met de mobiele demowoning wil langs gaan, 

bekijk dan de sociale kaart van je gemeente (www.socialekaart.be) en ga na waar er locaties zijn 

waar er veel mensen in een maatschappelijk achtergestelde positie aanwezig zijn of over de vloer 

komen. 

Mogelijke locaties zijn: 

+ Armoedeverenigingen (Verenigingen waar armen het woord nemen of Welzijnsschakels) 

+ Wijkgezondheidscentra 

+ Sociale Huizen/ OCMW’ s 

+ Lokale dienstencentra  

+ Buurthuizen/inloopcentra/ontmoetingshuizen van CAW, CGG of SAAMO 

+ Huizen van het Kind 

+ Centra voor Basiseducatie of volwassenenonderwijs 

+ Sociale Kruideniers of voedselbedelingen 

+ Kantoren van mutualiteiten of vakbonden 

+ sociale restaurants 

mailto:info@gezondplus.be
http://www.logogezondplus.be/
http://www.socialekaart.be/


 

       Logo Gezond+ vzw  |  Groot Begijnhof 24, 9040 Gent  |  09 266 70 10  |  info@gezondplus.be  |  www.logogezondplus.be     

             RPR Gent  /  Ondernemingsnr.: BE0817842830  /  Statutaire zetel: Botermarkt 1, 9000 Gent 5 

 

2.5. Gebruik maken van de woonmeters 

De woonmeter is een eenvoudige thermo- en hygrometer met daarrond een kadertje met vier 

vuistregels om correct te verwarmen en te verluchten. De woonmeter is een handig hulpmiddel en 

geheugensteuntje voor mensen thuis om de tips rond het verluchten en ventileren toe te passen in 

hun woning. De boodschap die je via de mobiele demowoning wil meegeven, wordt door de 

woonmeter nog versterkt. Het maakt het advies visueel en tastbaar. 

Je kunt ervoor kiezen om aan alle mensen die je aan de hand van de mobiele demowoning uitleg 

hebt gegeven een woonmeter mee te geven of enkel de mensen die aangeven een extra 

geheugensteuntje te kunnen gebruiken om de vuistregels rond ventileren en verluchten te 

onthouden. 
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AAN DE SLAG MET DE MOBIELE DEMOWONING 

De mobiele demowoning is ontwikkeld als instrument om het gesprek aan te gaan over het belang 

van verluchten en ventileren en hoe om te gaan met problemen van vocht en schimmel in huis. Het 

is aangewezen dat wanneer je aan de slag gaat met de demowoning, er tijdens de actie steeds 

iemand aanwezig is om uitleg te geven over de mobiele demowoning. Wanneer de demowoning 

zonder begeleiding op een locatie staat, is het voor bezoekers vaak moeilijk om zelfstandig de 

boodschap te achterhalen, laat staan om thuis met de tips aan de slag te gaan. 

De verschillende onderdelen van het huisje helpen om met voorbijgangers in gesprek te gaan. Het 

huisje is zo opgebouwd dat je via een visuele vergelijking tussen de ‘goede’ en ‘slechte situatie’ 

voorbijgangers laat nadenken over hun woning en hun gedrag. Doorheen het gesprek kan je tips 

meegeven per kamer waarop gelet kan worden om de binnenlucht in de woning gezond te houden.  

1. Verloop van een goed gesprek met de mobiele demowoning 

+ Spreek voorbijgangers aan en vertel hen waarom je daar staat met de mobiele 

demowoning: wisten ze dat de lucht in huis vaak veel ongezonder is dan de lucht buiten? 

Daarom is het belangrijk om regelmatig je huis te verluchten. 

+ Pols naar de eigen ervaring: verluchten ze regelmatig hun huis? 

+ Kijk samen naar de achterkant van de demowoning en overloop de vuistregels rond 

ventileren en verluchten en de ideale temperatuur van de woning. 

+ Neem één voor één de prenten (met velcro) van de rechterkant van de mobiele 
demowoning (die een woning voorstelt zonder vocht en schimmel) en vergelijk deze met 

de ‘slechte’ woonsituatie van de voorkant (die een woning voorstelt met vocht en 
schimmel). Laat de bezoeker de verschillen zoeken, overloop ze samen en geef 

bijhorende tips mee. 

+ Ga ook in op de structurele oorzaken van vocht en schimmel in huis: 

+ Pols naar het eigen gedrag: indien ze al voldoende ventileren en verluchten in de woning, 

maar toch last blijven hebben van vocht en schimmel dan is er vermoedelijk een 
structureel probleem in de woning door een bouwtechnische oorzaak, zoals 

weergegeven op de linkerkant van het huisje. 

+ Verwijs in dit geval door naar de (gemeentelijke) partner die dit probleem verder kan 
opvolgen. Dit zal in de meeste gemeenten het gemeentelijk woon- en energieloket zijn. 

Ook huurders kunnen zij verder helpen door samen met hen een brief op te stellen voor 

de verhuurder om de nodige herstellingen te laten uitvoeren. De dienstverlening van het 
gemeentelijke woon- en energieloket is in elke gemeente verschillend, waardoor het 

soms nuttiger kan zijn om naar een andere instantie door te verwijzen. Breng daarom op 
voorhand goed in kaart naar wie je voor welk probleem kan doorverwijzen. In heel wat 

gemeenten zijn er bv. ook zitmomenten van de energiehuizen (zoals bv. van Woonwijzer 
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Meetjesland , Woonwijzer Waasland, Solva,..) die verder kunnen helpen. Indien het 

gemeentelijke woon- en energieloket huurders niet kan helpen om contact op te nemen 

met de verhuurder, verwijs dan door naar de Huurdersbond. Maak indien gewenst al een 

afspraak voor de persoon of geef alle contactgegevens mee. 

+ Overloop de bovenkant van de demowoning waar uitgelegd wordt hoe je schimmel kan 

verwijderen. 

+ Facultatief  

+ Geef (indien de persoon dat wenst) een woonmeter mee 

+ Geef (indien de persoon dat wenst) folder(s) mee  

+ nodig uit naar de klassieke demowoning in de gemeente 

+ Als je merkt dat er nood is aan opvolging – vraag contactgegevens en maak de afspraak 

om een huisbezoek bij hen te brengen of hen telefonisch te contacteren om te polsen of 

ze de vuistregels kunnen toepassen en of ze de woonmeter goed kunnen gebruiken. 

De duurtijd van een gesprek neemt al snel 15 minuten in om de volledige mobiele demowoning te 

overlopen. Afhankelijk van hoe het gesprek verloopt, de kennis van de bezoeker, de mogelijke 

problemen in de woning – beslis je zelf op welke onderdelen je dieper ingaat. De duurtijd van een 

gesprek kan dus heel verschillend zijn.  
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2. De verschillende onderdelen van de mobiele demowoning 

De demowoning heeft 5 kanten en elke kant heeft een focus. 

2.1. Achterkant– tips voor een gezonde woning 

Vuistregels ventileren en verluchten 

Elke dag komt er tot 10 liter vocht vrij in een huis van 4 personen, gewoon door te ademen, te 

poetsen, te koken, te douchen, de was te doen, …  Dat vocht moet wegkunnen uit je huis, anders 

stapelt het zich op en kan er schimmel ontstaan. Daarom is het aan te raden om je huis te verluchten 

door elke dag minstens 10 min de ramen of deuren in huis open zetten zodat het vocht weg kan. 

Maar het is ook aan te raden om extra te verluchten als je activiteiten in huis doet waar er veel vocht 

vrijkomt zoals poetsen, douchen, koken, met veel mensen samen in een kamer zitten,…  

Daarnaast is het ook  belangrijk om continu toevoer van frisse gezonde lucht te hebben door te 

ventileren. Ventileren gebeurt o.a. via verluchtingsroosters in de ramen of de muren. 

+ In nieuwe woningen zijn er verplicht ventilatieroosters of een -systeem aanwezig. Plak 

roosters niet toe.  

+ In oude woningen die geen ventilatieroosters hebben, kan je zelf ventilatie creëren door 

een raam op een kleine kier te zetten of ventilatieroosters in deuren of muren te steken. 

De ideale temperatuur van je woning 

Het is belangrijk om je woning op een goede manier te verwarmen. Wanneer een woning te koud 

wordt, kan het vocht in huis makkelijker voor schimmel zorgen. In de warme zomermaanden kan je 

de verwarming uiteraard uit zetten.  

+ Wanneer je thuis bent is de ideale temperatuur 20 graden Celsius 

+ Wanner je gaat slapen is de ideale temperatuur 15 graden Celsius 

+ Wanneer je uit huis bent is de ideale temperatuur 15 graden Celsius 

Heb je een thermostaat: draai dan steeds de radiatorkranen die in de kamer van de thermostaat 

staan volledig open. Wanneer de radiatorkranen niet volledig op de hoogste stand staan, zal de 

verwarmingsketel harder en langer moeten werken om de gevraagde temperatuur (bv 20°C) te 

produceren. Dit langer werken staat gelijk aan meer verbruiken en zo zal de energiefactuur omhoog 

gaan. De radiators die niet in de ruimte van de thermostaat staan, kan je opendraaien naargelang je 

behoeften. 

Sommige mensen ventileren en verluchten hun woning tijdens de winter niet, omdat ze schrik 

hebben dat de temperatuur dan te veel zal zakken waardoor ze meer energiekosten hebben om alles 

weer op te warmen. Dit energieverlies is echter meestal kleiner dan mensen denken aangezien de 

muren en meubels warmte opnemen wanneer je verwarmt. Wanneer je verlucht is deze warmte niet 

onmiddellijk allemaal weg. Wanneer je in de winter dus verlucht hebt, zal je woning sneller terug 
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opwarmen na het sluiten van je raam, doordat de meubelen hun warmte terug in de omgeving 

brengen. 

Verluchten in de winter gebeurt ook efficiënter (dus kan je je raam korter openen om energieverlies 

te beperken). 
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2.2. Voorkant – ongezonde woonsituatie 

De voorkant van de demowoning toont een woning met vocht- en schimmelproblemen. In elke 

kamer maken de bewoners ‘verkeerde keuzes’ die oa. het vocht in de woning verhoogt. 

Deze kant combineer je in je gesprek met de rechterkant van de demowoning die een goede woning 

voorstelt zonder vocht en schimmel. 

We overlopen per kamer wat er toe kan leiden dat er vocht en schimmel in de woning ontstaat. 

Slaapkamer 

 

+ De temperatuur is minder dan 15 graden in de slaapkamer. Vochtproblemen en 

schimmel kunnen hierdoor gemakkelijker ontstaan. 

+ De was zorgt voor veel vocht in huis. Als de was op een radiator gelegd wordt of niet 

open opgehangen, dan kan er geen lucht aan en droogt de was niet goed waardoor die 

kan beschimmelen.  

+ Wanneer je het bed direct toedekt kan het vocht dat ’s nachts in je laken en matras 

terecht komt er niet uit. Hierdoor kan er schimmel ontstaan. 

+ Wanneer de ramen en gordijnen dicht zijn, komt er geen licht en lucht binnen. 

+ Er is een lek aan het raam. Zo loopt het vocht in de muur. 
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Keuken en woonkamer 

 

+ De kast staat tegen de muur, hierdoor kan er geen lucht achter de kast circuleren. 

Wanneer er veel vocht in de lucht zit, kan er schimmel achter de kast ontstaan. 

+ Wanneer je kookt zonder deksel op de pot komt er veel vocht in de ruimte. 

+ Wanneer je kookt zonder dampkap komt er veel vocht in de ruimte. 

+ Er staat condens op het raam omdat de vochtige lucht niet weg kan. 

+ Er is schimmel in de hoek. Als er veel vocht in de ruimte is die niet weg kan, dan zet het 

vocht zich op de plaatsen waar het koud is, zoals in de hoeken van een kamer. Daar kan 

er schimmel ontstaan. 

+ Het is niet nodig om een potje met water op de verwarming te zetten. Hierdoor komt 

er nog meer vocht in de lucht en het kan een broeihaard voor bacteriën zijn. 
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Badkamer 

 

+ Wanneer het douchegordijn niet open wordt gehangen, droogt het minder snel en kan 

er schimmel ontstaan. 

+ De kraan van de douche lekt, zo komt er constant vocht in de ruimte (en krijg je 

bovendien een hoge waterfactuur). 

+ De natte handdoeken worden niet opgehangen, waardoor het vocht niet uit de 

handdoeken kan en kunnen beschimmelen. 

+ Het ventilatierooster is afgeplakt. Hierdoor is er geen afvoer van vochtige lucht of 

aanvoer van verse lucht. 

+ Er staat condens op het raam, omdat de vochtige lucht niet weg kan uit de badkamer. 

Er is ook schimmel in de hoeken omdat het vocht niet weg kan. 

+ In deze badkamer maken ze gebruik van een petroleumkachel. Dit soort kachel 

produceert vocht en kan CO produceren. Tijdens het gebruik van dit soort kachel moet 
je steeds het raam minstens 5 cm open laten staan. Uit veiligheid- en 

gezondheidsoverwegingen is het aan te raden om een petroleumkachel maximaal 10 

min per half uur te gebruiken. 
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2.3. Rechterkant– gezonde woonsituatie 

Aan de rechterkant van de demowoning hangen de ‘goede situaties’. Hier worden een aantal tips 

toegepast waardoor het vocht makkelijker de woning kan verlaten.  

Door kamer per kamer de velcroplaatjes er af te halen, kan je de ‘goede’ situatie vergelijken met de 

‘slechte’ situatie van de kamers aan de voorkant. 

We overlopen per kamer hoe je er voor kan zorgen dat er geen vocht en schimmel in de woning 

ontstaat. Deze tips kan je meegeven in het gesprek met de bezoeker. 

Slaapkamer 

 

+ Zorg ervoor dat de temperatuur in de slaapkamer altijd 15 graden of meer is. Zo is er 

minder kans dat er vocht- en schimmelproblemen ontstaan.  

+ Tijdens het slapen komt er door het ademen en zweten veel vocht in de lucht. Zorg dat 
je voor en na het slapen steeds de kamer verlucht door de ramen minimum 10 min open 

te zetten. Het beste zorg je voor continue verse lucht (ventilatie) tijdens het slapen, je 

verblijft dan immers voor lange tijd in een kleinere ruimte. 

+ Leg je deken na het slapen volledig open, zo kan het vocht uit je deken en matras 

verdampen. Tijdens je slaap verlies je veel vocht door te zweten. 

+ Bij voorkeur droog je de was buiten (of met een energiezuinige droogkast). Als dit niet 
kan, zorg dan voor voldoende verluchting in de ruimte waar de was droogt door er een 

raam open te zetten. Er komt namelijk 4 tot 6 liter water in de lucht door was te drogen. 
Hang de was altijd open, anders kan het vocht niet uit te kleren en kan het 

beschimmelen. 
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Keuken 

 

+ De kast staat een beetje van de muur. Hierdoor kan er lucht circuleren achter de kast 

waardoor er geen schimmel kan ontstaan. Dit is belangrijk bij alle meubels en zetels. 

+ Door met een deksel op je pot te koken komt er minder vocht in de lucht. Bij koken komt 

er 0.5 tot 1.5 liter water vrij als je zonder deksel zou koken. 

+ Zet een dampkamp met afvoer naar buiten op als je kookt. Laat de dampkap nog 

eventjes opstaan na het koken. Als je geen dampkap hebt of de dampkap heeft geen 

afvoer dan zet je het raam open tijdens en/of na het koken. 

+ Wanneer je een raam hebt met geïntegreerde ventilatieroosters in, dan is het aan te 

raden om die altijd open te laten staan zodat er constant verse lucht in de kamer kan 

komen. 
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Woonkamer 

 

+ Er staat geen potje water op de verwarming. 

+ Het ventilatierooster is niet afgeplakt. Hierdoor kan de vochtige lucht uit de 

woonkamer. 

+ Door voldoende te ventileren en verluchten is er geen schimmel in de hoeken. 

+ De temperatuur in de woonkamer is 15°C bij afwezigheid en 20 graden bij aanwezigheid. 

Wanneer een woning te koud wordt, kan vocht en schimmel zich gemakkelijk een weg 

banen. 

+ Het gebruik van een petroleumkachel is verboden in huurwoningen en sterk af te raden. 

omdat het CO-gevaar met zich meebrengt. Het is veiliger en gezonder om als 
bijverwarming een elektrisch vuurtje te gebruiken, al is het nadeel dat dit heel veel 

elektriciteit verbruikt (wat tot een hoge elektriciteitsfactuur kan leiden). Maak je er toch 

gebruik van, doe dat maximaal 10 minuten per halfuur en zet tijdens het gebruik het 
raam minsten 5 cm open aangezien dit soort kachel vocht produceert. Omwille van de 

veiligheid en gezondheid is een verplaatsbare petroleumkachel.  
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Badkamer 

 

+ De douchegordijnen worden na het douchen open gehangen zodat ze kunnen drogen. 

+ De kraan is hersteld en lekt niet meer. 

+ Hang de natte handdoeken open zodat ze kunnen drogen. Om vochtproductie door het 

douchen te verminderen, is het aan te bevelen de douchemuren en douchebak met een 

trekkertje droog te maken. 

+ Het ventilatierooster blijft constant open (en is niet afgeplakt). Hierdoor kan de 

vochtige lucht uit de badkamer. 

+ Het raam staat open na het douchen. Het is belangrijk om extra te verluchten na het 
nemen van een douche of een bad zodat al het vocht uit de badkamer weg kan en er 

geen schimmel kan ontstaan.  
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2.4. Linkerkant– structurele oorzaken van schimmel in huis 

Gemiddeld produceert een gezin (4p.) 10 liter vocht per dag door in de woning te zijn, te leven, te 

koken, te kuisen, … Deze oorzaak van vocht kan je aanpakken door regelmatig te ventileren en te 

verluchten, door de temperatuur in je woning nooit onder de 15 graden te laten zakken en door te 

zorgen dat de lucht kan circuleren achter de meubels in je huis.  

 

Volg je al deze regels goed op, maar blijf je toch 
last hebben van vocht en schimmel in huis, dan 

komt dit mogelijks door bouwtechnische 

problemen aan je woning. Dit wil zeggen dat er 
iets mis is met de structuur van de woning zoals 

een lekkend dak, een lekkende dakgoot, een 
lekkende leiding, condensatie door 

koudebruggen waar het niet goed geïsoleerd is, 

opstijgend grondvocht, insijpelend vocht (bv. 
aan oude raamkozijnen), doorslaand vocht in 

de muren. Deze oorzaken van vocht en 

schimmel kan je aanpakken door herstellingen 

uit te (laten) voeren. 

Ga dan zeker langs bij het woon- en 
energieloket van je gemeente om na te vragen 

of je recht hebt op bepaalde premies en/of 

leningen voor de herstellingen of werken die je 

zult (laten) doen. 
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2.5. Bovenkant – hoe schimmel verwijderen 

Schimmel vermijden 

Ventileer en verlucht je regelmatig je woning en volg je alle tips om vocht en schimmel in je huis te 

vermijden, maar blijf je toch schimmel in huis hebben, dan is er mogelijks een bouwtechnische 

oorzaak van de schimmel. Pak de oorzaak van het vochtprobleem aan. Doe je dat niet, dan zal de 

schimmel blijven terugkeren. Heb je bouwtechnische problemen die je niet meteen kunt oplossen, 

verwijder dan regelmatig de teruggekomen schimmel. 

Schimmels groeien het best in een vochtige, warme omgeving waar ze voeding (bv. vetplekken, 

behangpapier, GFT,…) vinden. Schimmel is niet altijd zichtbaar, maar vaak te herkennen door een 

muffe geur in de kamer.  

Schimmels zorgen niet alleen voor lelijke vlekken en een slechte geur in huis, ze zijn ook ongezond. 

Mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en zwangere vrouwen zijn extra gevoelig. 

+ Schimmels kunnen irriterende en giftige stoffen afscheiden. 

+ Schimmels kunnen allergische reacties veroorzaken bij mensen die hier gevoelig voor 
zijn. Dit gebeurt na inademen van schimmeldeeltjes (sporen) of na contact van de huid 

met de schimmel. 

+ Schimmels kunnen er voor zorgen dat men gemakkelijker astma krijgt of kan een aanval 

uitlokken bij mensen die reeds astma hebben.  

+ Schimmels kunnen ervoor zorgen dat men gemakkelijker bacteriële of virale 

longinfecties krijgt. 

Schimmels vormen voor een gezond mens niet onmiddellijk een groot gevaar. Het is echter wel 

belangrijk om de schimmel snel te verwijderen. Wanneer je in je woning lange tijd schimmel hebt 

kan dit leiden tot allergieën of infecties. 

Schimmel verwijderen 

 

Schimmel verwijderen mag enkel gebeuren 
door gezonde personen. Zorg dat er geen 

kwetsbare personen (met 
luchtwegaandoeningen, kinderen, zwangere 

vrouwen) in de kamer zijn. Je kunt ook 

professionele firma’s inschakelen om 

schimmel te verwijderen. 
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+ Stap 1: Zorg dat de ruimte goed verlucht is (sluit de binnendeuren zodat schimmel zich 

niet verspreidt). 

+ Stap 2: Bescherm jezelf. Draag bij het behandelen van schimmel handschoenen, een 
mondmasker type FP3 en bij grotere schimmelproblemen ook beschermende kledij die 

je nadien kan weggooien. 

+ Stap 3: Verwijder de schimmel met een sopje van water en allesreiniger (of eventueel 

azijn). Doe dat met een vochtige doek of spons. Vermijd het gebruik van javel 

(bleekmiddel). Javel is ongezond en slecht voor het milieu. Enkel indien de schimmel 
niet te verwijderen is met allesreiniger of azijn, kan je als laatste optie javel gebruiken. 

Dit in de verhouding 1 eenheid javel op 10 eenheden water. Meng javel nooit met andere 
producten dan water, want er kunnen giftige dampen ontstaan. Is de schimmel moeilijk 

te verwijderen, maak het oppervlak nat en gebruik een harde natte borstel. Gebruik 

zeker water, anders verspreidt de harde borstel de schimmelsporen in de woning.   

+ Stap 4: Spoel schoon met water en maak alles droog 

Bij ernstige schimmelverontreiniging is het mogelijk dat je de reiniging één of meerdere keren moet 

herhalen. Laat er telkens enkele dagen tussen. Zolang het materiaal niet droog is, kan de schimmel 

blijven terugkeren. Herhaal dan de procedure.  

Extra maatregelen bij schimmel 

+ Verwijder bij grotere schimmelproblemen niet-beschimmelde materialen zoals 
meubels, lakens, … uit de ruimte vóór je de schimmel gaat verwijderen. Wat toch blijft 

staan, stof je af nadien.  

+ Gooi beschimmelde matrassen meteen weg.  

+ In poreuze materialen — zoals hout, gips, siliconen, pleisterwerk, (behang)papier — 

kunnen schimmels diep in het materiaal blijven vastzitten. Je krijgt de schimmel alleen 
maar weg door de beschimmelde delen te verwijderen en ze door nieuw materiaal te 

vervangen.  

+ Was gordijnen, speelgoed of andere stoffen waar schimmel op zit, op een zo hoog 

mogelijke temperatuur. Blijft de schimmel, vervang dan de stof of gooi weg.  

+ Reinig de volledige ruimte grondig nadien: zorg dat ze stofvrij is.  

+ Bedek het droge en schoongemaakte oppervlak met verf, pleister of behangpapier om 

te vermijden dat overgebleven schimmeldeeltjes in de lucht terechtkomen. Dit doe je 
pas wanneer het oppervlakte goed droog is én de oorzaak van het vochtprobleem werd 

aangepakt. 
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2.6. Folders om mee te geven en info voor anderstaligen 

Om je boodschap te versterken, kan je aan de bezoekers van de mobiele demowoning een folder of 

infofiche meegeven (enkel als de persoon aangeeft er meer over te willen lezen). 

Bestel via de Vlaamse Logo’s gratis de infofiches: 

+ Ban vocht en schimmel 

+ Geef lucht aan je huis 

+ Ventileren en verluchten 

Via de website van de vertaalbib, kan je de folder ‘wat te doen met schimmel en vocht in je woning’ 

in het Frans, Engels en Turks vinden. Een Arabische versie kan opgevraagd worden bij de Vlaamse 

Logo’s. Voorzie je zelf een vertaling voor je project in een andere taal? Deel ze gerust!  

Wanneer iemand de uitleg over de mobiele demowoning niet begrijpt in het Nederlands, kan je 

gebruik maken van de gratis vertaalapp van google, die je kan downloaden van de google store via 

de volgende QR code  

 

 

Hiermee kan je spraakberichten inspreken die vertaald worden in de taal die jij selecteert of je 

smartphone met de vertaalapp boven een folder houden en die vertalen in de geselecteerde taal. 
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3. Voorbereiding van acties met de mobiele demowoning 

3.1. Waar rekening mee houden 

Mobiele demowoning binnen of buiten gebruiken 

De mobiele demowoning kan zowel buiten als binnen geplaatst worden om mensen aan te spreken. 

Het voordeel van buitenlocaties is dat het meer coronaproof is. Houd rekening met 

weersomstandigheden. 

Timing van je actie 

Voor de timing van de actie(s) met de mobiele demowoning, kan je rekening houden met: 

+ Je locatie bv. of je de mobiele demowoning buiten of binnen zal gebruiken: als je buiten 

zal staan, dan kies je best voor de lente- of zomerperiode.  

+ (Boven)lokale campagnes bv. de jaarlijkse actieweek Gezond Binnen van de Vlaamse 
Logo’s in de maand november: het is interessant om je actie te koppelen aan een 

bovenlokale campagne, dit levert extra promo op. 

+ Je kan je timing aftoetsen met andere lokale actoren om er samen een groter project van 
te maken. Zo kan een wachtzaalactie georganiseerd worden in een huisartsenpraktijk in 

de periode dat je langsgaat met de mobiele demowoning. 

Aantal begeleiders die uitleg geven aan de mobiele demowoning 

Je kunt met één of twee personen aan de mobiele demowoning staan om mensen uitleg te geven 

over de mobiele demowoning. Het voordeel om met twee personen te staan, is dat je dubbel zoveel 

mensen kunt aanspreken. Dit kunnen bijvoorbeeld ook vrijwilligers zijn die vooral een opleiding 

krijgen over de inhoud. Voor deze opleiding kan je bij de medisch milieukundige van je regio bij Logo 

Gezond+ terecht. 

Individuele gesprekken of groepsgesprekken 

De mobiele demowoning is in de eerste plaats bedoeld om 1 op 1 met mensen in gesprek te kunnen 

gaan. Dit heeft als voordeel dat mensen openlijker durven praten over hun eventuele 

woonproblemen. Maar het is ook mogelijk om via de mobiele demowoning aan een klein groepje 

mensen uitleg te geven. Voor grote groepen is het niet geschikt, aangezien iedereen makkelijk rond 

de demowoning moet kunnen staan. 

Vervoer van de mobiele demowoning 

Het mobiele huisje is per wagen makkelijk te vervoeren naar de juiste locatie. Aan te raden is om het 

dak van de woning te nemen om het makkelijker te vervoeren. Het kan handig zijn om te beschikken 

over een steekwagentje om kleine afstanden te overbruggen. De mobiele demowoning is niet 

verplaatsbaar per fiets of bakfiets. 
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3.2. Samenwerking met partners 

Je vergroot de impact van je actie wanneer je bezoekers uitleg kan geven over de woon- en 

energiepartners uit de gemeente waar ze terecht kunnen met hun woon- en energievragen. Wanneer 

bezoekers hier nood aan hebben of verdere opvolging nodig hebben na het gesprek over de mobiele 

demowoning, dan zorg je voor een ‘warme’ doorverwijzing naar de juiste dienstverlening die hen 

effectief kunnen verder helpen. Een ‘warme’ doorverwijzing betekent dat je zelf een afspraak maakt 

voor die persoon. Wil die persoon niet dat jij een afspraak maakt,  check dan zelf bij de woon- of 

energiepartner of die persoon er zeker terecht kan met zijn specifieke probleem en geef alle 

contactgegevens en openingsuren op papier mee. 

Bij de voorbereiding van je actie breng je in kaart welke woon- en energiepartners er in de gemeente 

actief zijn. Contacteer hen om uitleg te geven over de actie, de samenwerking te bespreken, goed 

zicht te krijgen op hun dienstverlening en af te spreken hoe je de ‘warme’ doorverwijzing naar hen 

best aanpakt.  

Mogelijke partners zijn: 

+ Het woon- en energieloket van de gemeente (de naam en waar dit loket gelegen is, 

verschilt van gemeente tot gemeente en kan bv. bij de gemeentelijke huisvestingsdienst 

in het gemeentehuis of bij een cel wonen/energie in het sociaal huis gelegen zijn). Soms 
wordt het woon- en energieloket van de gemeente opgenomen door iemand van de 

gemeente, het OCMW of een deskundige van het Energiehuis. 

+ Het Energiehuis: in heel wat gemeenten zijn er zitmomenten van de Energiehuizen waar 

burgers terecht kunnen met vragen over wonen en energie (bv. Woonwijzer Meetjesland, 

Woonwijzer Waasland, Solva,…). Zij kunnen bv. ook helpen om de V-test uit te voeren en 
te berekenen wat de goedkoopste energieleverancier; nagaan op welke premies of 

leningen iemand beroep kan doen, bekijken of een energiescan nuttig kan zijn voor die 
persoon, een brief helpen opstellen voor de verhuurder om de nodige herstellingen te 

vragen…. 

+ De Huurdersbond: zij verdedigen de belangen van private en sociale huurders. Voor hun 
dienstverlening moet je lidgeld betalen waarmee je een jaar lang advies kunst krijgen. 

Verwijs huurders naar hen door wanneer het gemeentelijk woon- en energieloket of het 

Energiehuis niet kunnen helpen. 

+ Het OCMW: verwijs door naar het OCMW wanneer er betaalproblemen zijn van energie, 

water of huishuur. 

+ CAW: bij huurder-verhuurder conflictbemiddeling of andere woonbegeleiding 
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4. Combinatieproject: woonmeter 

4.1. Wat is de woonmeter en hoe te gebruiken 

De woonmeter is een eenvoudige thermo- en hygrometer met daarrond een kadertje met vier 

vuistregels om correct te verwarmen en te verluchten. Dit kadertje werd ontworpen door SAAMO. De 

woonmeter is ontworpen voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen, maar is voor iedereen zinvol. 

De icoontjes op het kadertje tonen hoe je de woonmeter correct gebruikt zodat ook mensen die 

moeilijk Nederlands lezen of schrijven ermee aan de slag kunnen. 

Na je uitleg over de mobiele demowoning kan je bezoekers die dit kunnen gebruiken, een 

woonmeter meegeven. De woonmeter is een handig hulpmiddel voor mensen om thuis te weten 

wanneer het nodig is om te ventileren en verluchten, om de vuistregels rond verluchten en 

verwarmen te onthouden en bewust om te gaan met energie. 

 

 

Voor wie een woonmeter meekrijgt naar huis, is opvolging aanbevolen.  Je kan deze mensen nadien 

nog eens opbellen of een huisbezoek brengen. Zo kan je polsen naar het gebruik van de woonmeter. 

Bij wie het verluchten weinig effect heeft op de hoge luchtvochtigheid,  kan dit een teken zijn van 
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bouwtechnische problemen in de woning die vocht veroorzaken. Je kan ook de ontwikkelde 

begeleidingsmaterialen gebruiken. 

Vuistregel 1: temperatuur 

De woonmeter geeft de temperatuur weer.  

20°C is een goede na te streven temperatuur voor als je overdag thuis bent. Wat maakt 20°C een 

richtwaarde? Het is op verschillende vlakken aan te raden: op vlak van gezondheid, op vlak van 

comfort en het is betaalbaar (mits de woning geen structurele problemen vertoont), want elke graad 

die je meer stookt, kost 7% extra op het gasverbruik. 

’s Nachts en wanneer niemand thuis is, raden we 15°C of 16°C aan. We willen vermijden dat de 

woning te hard afkoelt en het opwarmen van de woning te veel energie verbruikt. Ervoor zorgen dat 

het temperatuurverschil tussen dag en nacht/afwezigheid max. 4°C of 5°C bedraagt is het meest 

kostenefficiënt.  

Voor de gezondheid van de woning en van de bewoners is minstens 15°C aan te raden. Als je een lage 

temperatuur (14°C en lager) combineert met een hoge luchtvochtigheid (vanaf 60%) creëer je 

schimmel. Dit kan dan weer leiden tot allergische reacties, problemen met de luchtwegen en astma. 

Een slechte luchtkwaliteit heeft met andere woorden een effect op de gezondheid. 

Vuistregel 2: luchtvochtigheid 

De woonmeter geeft ook de luchtvochtigheid uitgedrukt in % weer. Een gezonde en comfortabele 

luchtvochtigheid is tussen 30% en 60%. Het behouden van een goede luchtvochtigheid doet men 

door goed te verluchten of te ventileren.  

Te vochtige lucht heeft een impact op de gezondheid en kan leiden tot allergieën, 

luchtwegenproblemen en astma. Daarnaast voelt vochtige lucht oncomfortabel en koud aan, 

waardoor mensen geneigd zijn om de verwarming hoger te zetten.  

Wanneer de luchtvochtigheid onder de 30% of boven de 60% zit – is het tijd voor actie: 

+ Onder 30% - Tijd om de lucht vochtiger te maken bv. door een potje water op de 

verwarming zetten of bv kledij binnen te drogen. Dit is echter niet zo vaak nodig. 

+ Boven 60% - Tijd om te verluchten in je woning zodat het cijfer terug onder de 60% zakt. 

Vuistregel 3: Kamerthermostaat 

Zet de radiatorkranen op de hoogste stand in de ruimte waar de kamerthermostaat staat. Dit heeft 

een invloed op de energiefactuur.  

De kamerthermostaat, de verwarmingsketel en de radiatorkranen staan met elkaar in verbinding. 

De kamerthermostaat geeft de opdracht aan de verwarmingsketel om warmte te produceren en 

deze te verspreiden via de radiatoren. Wanneer de radiatorkranen helemaal open staan, kan de 

warmte en daarbij horend de gevraagde temperatuur vrij snel bereikt worden. Als de gevraagde 

temperatuur (bv 20°C) bereikt wordt, zal de kamerthermostaat de boodschap geven aan de ketel om 
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niet meer te verwarmen. Wanneer de radiatorkranen niet volledig op de hoogste stand staan, zal de 

ketel harder en langer moeten werken om de gevraagde temperatuur (bv 20°C) te produceren. Dit 

langer werken staat gelijk aan meer verbruiken en zo zal de energiefactuur omhoog gaan.  

Het is wel zinvol om de radiatorkranen in de andere ruimtes te regelen naargelang de behoeften (vb. 

badkamer en keuken 20°C, slaapkamers 15°C). Om de temperatuur in de andere kamers te regelen 

kan de woonmeter ook worden gebruikt door hem in de desbetreffende kamer te zetten, de 

temperatuur te bekijken en de radiatorkranen naar behoefte bij te stellen. 

Vuistregel 4: verluchten 

Het is belangrijk om te verluchten: op die manier verwijder je alle vuile lucht en laat je frisse/verse 

lucht binnen. We hanteren als basisregel: 2 x 10 minuten per dag alles goed verluchten (= alle 

ramen openzetten zodat de frisse lucht even door de woning trekt).  

Naast deze 2x10 minuten verluchten raden we absoluut aan extra te verluchten tijdens 

activiteiten die vocht produceren (vb. douche, poetsen, koken, …). Met als doel dit vocht ‘snel’ 

naar buiten te leiden. Zo kunnen we vocht- en schimmelproblemen voorkomen. 

Daarnaast is het ook  belangrijk om continu toevoer van frisse gezonde lucht te hebben door te 

ventileren. Ventileren gebeurt o.a. via verluchtingsroosters in de ramen of de muren. 

4.2. De woonmeter bestellen 

Meer info over de woonmeter, begeleidingsmateriaal en alle informatie voor het bestellen van de 

woonmeter kan je via deze website vinden: www.woonmeter.be. 
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5. Combinatieproject: klassieke demowoning 

Plan je in de gemeente een campagne GEZOND (T)HUIS door een (klassieke) demowoning in te 

richten, dan kan de mobiele demowoning ook worden ingezet voor de toeleiding naar en 

bekendmaking van de klassieke demowoning. Bezoekers aan de mobiele demowoning kunnen 

warm gemaakt worden om langs te komen op één of enkele momenten waarop individuele 

bezoekers de demowoning kunnen bezoeken of waarop er een groepssamenkomst plaatsvindt in 

de demowoning. 

6. Evaluatie van je acties met de mobiele demowoning 

Om na de actie(s) zicht te krijgen hoe bezoekers aan de slag zijn gegaan met de tips van de mobiele 

demowoning of nog extra opvolging kunnen gebruiken, kan je: 

+ De contactgegevens noteren van wie langskomt – je spreekt met de bezoeker af dat je 
hen na 14 dagen opbelt of een afspraak maakt voor een nagesprek. In dit gesprek kan je 

polsen naar het toepassen van de tips, het gebruik van de woonmeter en het effect op 

de mogelijke problemen in de woning. 

+ Een huisbezoek plannen bij de bezoekers die dit wensen. Dit vraag tijd maar kan zeer 

nuttige informatie opleveren. Tijdens het huisbezoek kan je nagaan in hoeverre de tips 
worden toegepast en extra informatie geven waar nodig. Je ziet de situatie en kan dus 

veel beter inschatten wat er aan de hand is. 

Indien je bij dit 2de contact merkt dat ondanks het toepassen van de tips het vocht en/of 

schimmelprobleem blijft dan is de kans groot dat er sprake is van een structureel probleem in de 

woning. In deze situatie is het belangrijk dat je doorverwijst naar de juiste diensten die samen met 

de bewoner dit probleem kunnen aanpakken. 
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SLOT 

Interesse om ook in jouw gemeente of met jouw organisatie met de mobiele demonstratiewoning 

aan de slag te gaan? 

Onthoud dan zeker volgende tips: 

+ Voorzie voldoende tijd om het project voor te bereiden 

+ Duid een lokale trekker aan 

+ Ga op zoek naar interessante plekken waar je met de mobiele demowoning langs kan 

gaan 

+ Contacteer de woon- en energiepartners uit de gemeente en bespreek de mogelijk 

samenwerking 

+ Plan je actie 

Heb je zelf nog een geslaagde manier van werken, tips of suggesties? We horen ze graag om deze 

handleiding verder aan te vullen. 

Veel succes! 

PROJECT 

Dit mobiele demohuisje en de handleiding kwamen tot stand binnen het project  “Gezond Wonen in 

Debbautshoek” door SAAMO Oost-Vlaanderen vzw en de gemeente Zelzate met financiële 

ondersteuning van de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en het Vlaams 

Agentschap Zorg en Gezondheid.  

De mobiele demowoning en deze handleiding werden ontwikkeld i.s.m. Logo Gezond+. 
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CONTACT 

Wens je meer info, heb je inhoudelijke vragen of wens je de mobiele demowoning te ontlenen? 

Neem contact op via de medisch milieukundige van je regio van Logo Gezond+. 

Elisabeth Vercammen – medisch milieukundige 

Regio: Panacea en Vlaamse Ardennen 

E: elisabeth.vercammen@gezondplus.be 

T: 0475 80 74 83 

Vivian Oltheten – medisch milieukundige 

Regio: Schelde-Leie en Scheldekracht 

E: vivian.oltheten@gezondplus.be 

T: 0494 52 30 50 

Tine Vande Maele – medisch milieukundige 

Regio: Gent en Meetjesland 

E: tine.vandemaele@gezondplus.be 

T: 0456 29 86 96 

 

Heb je vragen over het project 'Gezond wonen in Debbautshoek' en hoe er in Zelzate door SAAMO 

Oost-Vlaanderen vzw aan de slag is gegaan met de mobiele demowoning? Neem contact op met de 

opbouwwerkers van SAAMO Oost-Vlaanderen vzw. 

Hanne Couckuyt – opbouwwerker 

E: hanne.couckuyt@saamo.be 

T: 0491 344 133 

Annelien Colson – opbouwwerker 

E: annelien.colson@saamo.be 

T: 0491 344 131  
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