
Vragen en klachten 2017 

Milieu en Gezondheid 



Medische milieukunde 

Gezondheid (WGO, 1946): ‘Volledig lichamelijk, geestelijk en 

maatschappelijk welzijn’ 





Vlaams Medisch Milieukundig Netwerk 

Gemeentelijke milieu-, gezondheids-, 
huisvestingsdiensten, artsen, actiegroepen, 

milieuorganisaties,  
thuiszorgdiensten, gezondheidsorganisaties, ... 
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Vlaams binnenmilieubesluit 

B.S. 19.10.2004 

HOOFDSTUK II. — Opdracht en doel 

 

Art. 2. Al wie verantwoordelijk is voor de bouw, het onderhoud of de 

uitrusting van woningen of publiek toegankelijke gebouwen, stelt 

alles in het werk om de gezondheidsrisico’s van het binnenmilieu 

voor de bewoners of gebruikers maximaal te beperken. 

… 

 

Art. 3. Onverminderd de bepalingen van de Vlaamse Wooncode, mag 

het binnenmilieu geen duidelijk aanwijsbare gezondheidsrisico’s 

inhouden. 

Bij de beoordeling van die vereiste wordt onder meer rekening 

gehouden met de richtwaarden, de interventiewaarden en andere 

bepalingen, in de bijlage bij dit besluit. 

 



Vlaams binnenmilieubesluit 

Taken medisch milieukundige: 

• Informeren en sensibiliseren 

• Onderzoek instellen binnenmilieu woningen en 

publiek toegankelijke gebouwen 
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Case woningonderzoek 

• Gemotiveerde aanvraag tot onderzoek van het 

binnenmilieu 

• Pneumoloog UZ Leuven 

• Extrinsiek allergische alveolitis, dyspneu en hoest 

• Oorzaak onbekend 

• Woningonderzoek 

• Visuele inspectie door de mmk 

• Tekenen van vocht op plafond inkomhal, rond ramen 

slaapkamer, zichtbare schimmel op plafond garage 

 

 



Case woningonderzoek 

• Omgeving 

• Info opgevraagd bij milieuambtenaar: geen 

landbouwbedrijven binnen straal van 1 km 

• Schimmelmetingen (WIV)  

• In overleg met AZG 

• Resultaat: verhoogde gehaltes in 

• Stof van hele woning 

• Kruipruimte aan garage 

• Badkamer 

• Advies: sanering, oplossen vochtproblemen 

• Verslag naar aanvrager en bewoner 

 



Vragen en klachten 2017 

Enkele cijfers… 



Algemeen 

• Totaal aantal vragen/klachten: 55 

 

 

 

 
 

• Wie contacteerde ons? 

• Burgers: 53% 

• Gemeente (vnl. milieudienst): 20% 

• Artsen (vnl. huisartsen): 20% 

• Anderen (CLB, apotheek, …): 7% 
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Woningonderzoeken 

• 11 aanvragen 

• 6 keer langsgeweest 
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• Waarover gingen de vragen/klachten? 

Onderwerpen 

Binnenmili
eu Buitenmili

eu Chemische 
factor 

Biologisch
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Onderwerpen 

• Waarover gingen de vragen/klachten? 

• Vocht en schimmel: 18% 

• Zware metalen: 15% 

• Water: 11% 

Vocht en 
schimmel 

Zware metalen 

Andere 

Water 

Ongedierte 

Woningvervuiling 

Verbranding 

Elektromagnetisc
he straling 

Fijn stof 

Bodemvervuiling 

VOS andere 

Geluidshinder Asbest 

Ventilatie Verf CO 



Gemeenten 

• Uit welke gemeente kwamen de vragen/klachten? 

• Balen: 17%  

• Beerse: 11%     vnl. zware metalen 

• Mol: 9% 

• Herentals: 9% (divers) 
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Meer informatie? 

Zelf vragen of klachten? 
 

 

Ruth Lembrechts 

Medisch milieukundige 

 

ruth@logokempen.be 

014 44 08 34  

mailto:ruth@logokempen.be

