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Minigids

10 tips om klachten door
fijnstof te voorkomen of te

verminderen
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Fijnstof
Met regelmaat wordt er in het nieuws
aandacht besteed aan fijnstof en ultra
fijnstof. En terecht! Al jaren is bekend
dat (ultra) fijnstof verantwoordelijk is
voor allerlei uiteenlopende
gezondheidsklachten. Niet alleen buiten,
maar ook binnen blijkt de luchtkwaliteit
ver onder de maat. Hoog tijd om zelf
maatregelen te nemen.

Wat is fijnstof?
Fijnstof zit in de lucht die we inademen. Fijnstof
is heel klein. Het zijn de deeltjes die kleiner zijn
dan 0,01 millimeter (PM10). Ter vergelijking dat
is ruim 5 keer kleiner dan de diameter van een
hoofdhaar! Andere benamingen voor fijnstof
zijn: zwevende deeltjes, aërosolen of de Engelse
term Particulate Matter (PM). Alles kleiner dan
0,0001 millimeter noemen we: ultra fijnstof.

● PM10: deeltjes met een diameter kleiner dan
0,01 millimeter (=10 micrometer);

● PM2,5: deeltjes met een diameter kleiner
dan 0,0025 millimeter (=2,5 micrometer);

● PM0,1: deeltjes kleiner dan 0,0001
millimeter (=0,1 micrometer) = ultra fijnstof.

Fijnstof bestaat onder andere uit zout,
bodemstof, zware metalen en roet. Met name
die laatste is belangrijk omdat uit steeds meer
onderzoek duidelijk wordt dat we hier juist ziek
van worden. Roet ontstaat bij een (onvolledige)
verbranding van brandstoffen en bestaat met
name uit elementair koolstof. Roet is een
belangrijke indicator van de mate van
luchtvervuiling.

Fijnstofnorm
Op dit moment ligt de Europese norm voor fijnstof
(PM2,5) op gemiddeld 25 microgram per kubieke
meter(1). Dat is nog ruim boven de norm van 10
mcg/m3 van de Wereld Gezondheidsorganisatie. Voor
de deeltjes kleiner dan PM2.5 is zelfs geen norm, terwijl
deze het schadelijkst zijn. Ook als u in het nieuws
hoort dat er aan de norm voldaan wordt, ademen we
met elkaar nog steeds teveel schadelijke fijnstof in.

Met name in de buurt van
luchthavens, stallen en/of
industrie zijn fijnstof
concentraties hoog.

De lucht om ons heen bestaat
voor 90% uit ultra fijnstof
deeltjes. Onzichtbaar voor het
blote oog, maar wel het meest
schadelijk voor onze
gezondheid. Gemiddeld ademen
we in rust een halve liter lucht
per ademhaling in. Bij inspanning
kan dit oplopen tot wel 4 liter
per ademhaling. Totaal ademen
we zo’n 8000 tot 11.000 liter
lucht per dag in. Hiernaast ziet
u hoeveel fijnstof deeltjes u dan
maar liefst inademt elke dag
weer!

Ultra fijnstofdeeltjes zijn zo
klein dat deze tot diep in de
longen en zelfs tot in de
bloedbaan doordringen met alle
gevolgen van dien!

Hoeveel fijnstof adem ik in?

8.000 -11.000

liter lucht / dag
< PM10

fijnstof

Bosrijk gebied

3000-4000
/ cm3

(PM1 - PM0,2)

Stad / drukke weg

>15.000
/ cm3

(PM1 - PM0,2)

= 3 mln / liter = 15 mln / liter

= 24 - 44 miljard

Fijnstof deeltjes
elke dag

= 120 - 165 miljard

Fijnstof deeltjes
ELKE dag

< PM0,1

ultra fijnstof
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Ziek door fijnstof
Met name roet en ultra fijnstof veroorzaken problemen met de
gezondheid. Veel mensen hebben last van fijnstof, vaak zonder
zich het te beseffen.

Dat uit zich in klachten aan de ogen, neus of luchtwegen, maar
ook in blijvende longklachten, hart- en vaatziekten, mogelijk
Parkinson en Alzheimer(2), allergieën en zelfs vroegtijdige sterfte.
De signalen van fijnstof inademen zijn vaak vaag:

● branderige ogen

● een geïrriteerde keel

● hoesten

● kortademigheid of minder diep ademen

● hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid

● verergering van astma en COPD

● concentratieproblemen

● hoge bloeddruk

● onrustige huid of allergische reacties

Mensen met luchtwegproblemen als astma merken het direct als
er meer (ultra) fijnstof in de lucht zit. Maar ook gezonde mensen
kunnen klachten ervaren, zelfs blijvend. Herkent u zich in
bovenstaande klachten? Dan is het hoog tijd om maatregelen te
nemen.

Fijnstof buiten én binnen
Bij fijnstof denken we vaak aan de
uitstoot van verkeer, industrie en
intensieve veeteelt. Wellicht denkt u
dat u binnen veilig bent voor (ultra)
fijnstof. Maar niks is minder waar!

(Ultra)fijnstof komt van buiten naar
binnen. Uit een studie door ir. J.
Balvens aan de TU in Eindhoven(3)

blijkt dat (ultra) fijn stof deeltjes zelfs
door de poriën van muren naar
binnen dringen en dat ventilatie-
systemen met filters slechts beperkt
helpen om fijnstof buiten te houden.

Maar ook binnen ontstaat fijnstof in
de lucht, onder andere: bij het
koken, het stoken, het roken en het
branden van kaarsen. In huis hoopt
het vuil zich op. Het fijnstof
probleem moet dan ook van
binnenuit aangepakt worden.

Uzelf beschermen tegen fijnstof
Er zijn verschillende maatregelen die u kunt nemen om
uzelf tegen (ultra) fijnstof te beschermen. Juist binnen
heeft u een heel directe invloed op de lucht die u
inademt. Door vervuiling bij de bron te verminderen
maar ook door actief de lucht te reinigen. Met de
maatregelen in deze gids kunt u uw totale blootstelling
aan (ultra) fijnstof zoveel mogelijk verlagen.

● blootstelling aan fijnstof zo kort mogelijk en zo laag
mogelijk houden

● fijnstof uitstoot bij de bron aanpakken

● lucht verversen en reinigen

Lees hier onze 10 tips om zowel buiten als
binnen fijnstofklachten te voorkomen of te
verminderen.
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Significante verbeteringen in de
fijnstof concentraties in de
buitenlucht worden alleen
gerealiseerd als hier op landelijk en
Europees niveau maatregelen
genomen worden door overheden.
Buiten zult u vooral de plekken en
tijden moeten vermijden waar
fijnstofwaardes pieken. Binnenshuis
heeft u het veel meer zelf in de
hand!

Let bij de keuze voor uw huis, werk
en school ook op de luchtkwaliteit.
Zeker scholen en bedrijven zitten
vaak dichtbij drukke uitvalswegen
met een hoge (ultra)
fijnstofbelasting tot gevolg.

Tips
voor
binnen
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Tip 1
Gebruik een goede
afzuigkap - en
gebruik ‘m goed

Braden en wokken zijn een belangrijke bron van
fijnstof in huis. Tijdens het koken kunnen fijnstofwaardes
de fijnstofnorm ruimschoots overschrijden. Om de
fijnstofbelasting zoveel mogelijk te verlagen, moeten
kookdampen direct afgevangen worden door een goede
afzuigkap. Natuurlijk zet u de afzuigkap aan bij het koken.
Maar doet u het ook goed?

Benieuwd naar hoeveel fijnstof er nu echt
vrijkomt tijdens het koken? Bekijk de
uitzending van het televisieprogramma De
Kennis van Nu:

Allereerst heeft u een goede afzuigkap nodig met een
minimaal vermogen van 300 m3/uur. In veel keukens
heeft de afzuigkap te weinig vermogen of is het
afvoerkanaal te lang of te klein, waardoor de lucht bij het
koken (en dus ook de fijnstof) lang blijft hangen.

Ten tweede: zet de afzuigkap niet alleen aan tijdens het
koken, maar ook erna. Het advies luidt om de afzuigkap
nog minimaal twintig minuten na het koken aan te laten
staan.

Gebruik met koken zoveel mogelijk de achterste pitten
en plaats waar mogelijk de deksels op de pan.

https://www.youtube.com/watch?v=c75FeqoUA5o
https://www.youtube.com/watch?v=c75FeqoUA5o
https://www.youtube.com/watch?v=c75FeqoUA5o


6

Tip 2
Open keuken?
Zet het open!

Vroeger waren veel keukens afgesloten en
volstond het om het raampje in de keuken open te
zetten. Tegenwoordig hebben veel huizen een open
keuken. De fijnstof die vrijkomt bij het koken
verspreidt zich dan sneller door uw woonkamer en
blijft daar hangen. Zet dus een raampje open in de
woonkamer om te luchten, laat uw afzuigkap langer
aan staan of zet uw ventilatiesysteem op de hoogste
stand.
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Tip 3
Beperk kaarsen
en de open haard

Gezellig, de open haard of houtkachel aan, of
kaarsjes. Helaas is het minder gezellig voor uw
luchtwegen. Bij de verbranding komt namelijk veel
(ultra) fijnstof vrij. Daarbij maakt het niet uit welk
materiaal u verbrandt. Hout en bijenwas zijn
natuurlijke materialen, maar het is juist de
verbranding ervan die ultra fijnstof veroorzaakt.
Wat kunt u doen? Matig het gebruik van kachel en
kaarsen, steek bijvoorbeeld niet teveel kaarsen
tegelijk aan. Of kies voor een andere vorm van
sfeerwarmte, bijvoorbeeld een gashaard. Ook hier
is het weer raadzaam om te ventileren.

Voor uw buren is het bovendien fijn als u uw
kachel niet stookt bij windstil, mistig en koud weer.
(Ultra) Fijnstof blijft dan veel langer hangen.

Open haard schadelijker dan de auto

49% 12%

Van totale uitstoot PM2,5
door houtverbranding

Van totale uitstoot PM2,5
door wegverkeer

(bron: houtrook.nl)

2 uur open haard

= 30 uur pelletkachel

= 1100 km met auto

http://houtrook.nl/open-haard-vervuilt-evenveel-als-autorit-brussel-naar-wenen/
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Tip 4
Reinig de
binnenlucht met
een luchtreiniger

Met veel van de tips in deze gids kunt u het
inademen van schadelijke fijnstof en ultra fijnstof
beperken. Maar wilt u de luchtkwaliteit in huis sterk
verbeteren en fijnstof uit de lucht halen, dan loont
het om een luchtreiniger te plaatsen die 24 uur per
dag uw lucht reinigt. Afhankelijk van het type
luchtreiniger, kan deze zelfs de allerkleinste deeltjes
wegnemen. Zoals (ultra) fijnstof, schimmels,
virussen, bacteriën, rook, pollen, (huis)mijt,
huidschilfers van huisdieren en andere allergenen.
Een goede luchtreiniger verwijdert de fijnste
deeltjes uit de lucht, waardoor u vrijer kunt
ademen.

Er zijn verschillende luchtreinigers te koop. Lang
niet allemaal zijn hierbij effectief tegen (ultra)
fijnstof. Overweegt u er één in huis te halen? Deze
8 tips helpen u om de juiste keuze te maken.

Als u een ventilatiesysteem
heeft dat voorzien is van
luchtfilters, denkt u misschien dat
u goed beschermd bent tegen
luchtvervuiling van buiten. Deze
filters houden echter vooral de
grovere deeltjes tegen, maar laten
(ultra) fijnstof gewoon door. Ook
doen deze filters niks tegen
fijnstof die binnen ontstaat.

Een nadeel is bovendien dat deze
filters alleen effect hebben als u
ramen gesloten houdt. Via de
ramen komt ongefilterde lucht
binnen wat het effect van de
filters teniet doet. Ook zijn de
filters vaak duur en het
stroomverbruik hoog. Een ander
nadeel is dat volle filters een bron
van luchtvervuiling kunnen zijn.

Als u de lucht in huis wilt
reinigen, is een luchtreiniger de
beste optie.

https://www.habitatsolutions.eu/blogs/nieuws/luchtreiniger-kopen-8-tips
https://www.habitatsolutions.eu/blogs/nieuws/luchtreiniger-kopen-8-tips
https://www.habitatsolutions.eu/blogs/nieuws/luchtreiniger-kopen-8-tips
https://www.habitatsolutions.eu/blogs/nieuws/luchtreiniger-kopen-8-tips
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Tip 5
Ventileer op de juiste
manier en op de
juiste momenten

Woont u dicht bij een snelweg of rondweg met veel
verkeer? Dan is de concentratie (ultra) fijnstof vaak
gevaarlijk hoog. De hoogste concentraties treft u vooral
aan binnen 100 meter van een snelweg, of binnen 50
meter van rondwegen. Als het gaat over (ultra) fijnstof
hebben we vaak de neiging om ramen en deuren te sluiten
met het idee dat we zo (ultra) fijnstof buiten houden. Maar
dat is niet verstandig!

Ventileren is altijd goed, ook als u aan een drukke weg
woont. Vaak is de lucht binnen namelijk meer
verontreinigd dan buiten. Door te ventileren wordt vuile
lucht naar buiten afgevoerd en voorkomt u dat het muf en
vochtig wordt. Heeft uw woning geen mechanische
ventilatie? Zet dan ventilatieroosters open of zet ramen op
een kier.

Probeer wel te ventileren buiten spitsuren en aan de
‘schoonste’ kant van uw woning, dat wil zeggen: de kant
die niet dicht bij de weg ligt. Denk ook na over de
inrichting van uw woning. Zo kiest u het liefst voor uw
woon- en slaapkamer de kant die het verst van het
verkeer af ligt.

Hoe is de luchtkwaliteit bij u in de buurt? Check het hier:

● Live Air by Kaiterra: Global Air Quality (app)

● Longfonds: https://www.longfonds.nl/gezondelucht/

●Mijn Luchtkwaliteit (app)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.origins.laseregg&hl=en_US
https://www.longfonds.nl/gezondelucht/
https://www.longfonds.nl/gezondelucht/
https://itunes.apple.com/nl/app/mijn-luchtkwaliteit/id1038092081?mt=8
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Tip 6
Plaats geen
laserprinter in de
woon- of werkkamer

Bij printen met een laserprinter kan veel fijnstof en
tonerstof vrij komen. Sommige printers produceren zelfs
ozon. De hoeveelheden verschillen per printer en
fabrikant, en zijn afhankelijk van hoeveel u print. Maar het
is altijd aan te raden om het apparaat niet in uw
leefruimte of werkkamer te plaatsen. Kies eerder een
aparte, afgesloten ruimte waar u zelf niet zit en die u
goed kunt ventileren. Zet een raam open of zorg voor
een ventilatiesysteem.

En nog beter: print zo min mogelijk, kies eerder voor
digitaal. Dat is beter voor het milieu en uw
portemonnee!
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Binnen heeft u veel meer zelf in de
hand hoeveel fijnstof u inademt.
Buiten zult u zo slim mogelijk om
moeten gaan met de
omstandigheden op dat moment.
Met onze tips vermijdt u waar
mogelijk de plekken waar (ultra)
fijnstof ontstaat en de tijden
wanneer (ultra) fijnstof piekt. Met
deze maatregelen verkort en
verlaagt u uw blootstelling aan
(ultra) fijnstof.

Natuurlijk kunt u zelf ook
maatregelen nemen om uw eigen
fijnstof uitstoot te verlagen. Een
beter milieu begint bij…

Tips
voor
buiten



12

Tip 7
Kies niet de snelste,
maar de gezondste
route

Binnen 100 meter van een snelweg of binnen 50 meter
van rondwegen zijn de concentraties fijnstof het hoogst.
Probeer deze te vermijden. Of u nu gaat hardlopen of
gewoon van A naar B gaat: kies niet de snelste, maar de
gezondste route. En verplaats uzelf het liefst buiten
spitstijden. Kijk eens op Google Maps welke routes
beschikbaar zijn en bedenk in hoeverre u een alternatief
kunt kiezen. Succes!

Let bij het bepalen van uw route vooral op:

●Drukke kruispunten / wegen met veel stoplichten.
Optrekkend verkeer zorgt voor extra fijnstof.

●Drukke wegen met hoge gebouwen of hoge bomen.
Luchtvervuiling blijft daar veel meer hangen.

● Tunnels. In tunnels is de lucht sterk vervuild door
uitstoot van auto’s, brommers en scooters.

Is het zinvol als u buiten een mondkapje draagt?

De effectiviteit van mondkapjes wordt als zeer beperkt verondersteld. De kapjes zijn vaak
onvoldoende effectief tegen juist die allerkleinste ultra fijnstof deeltjes. De GGD adviseert
om blootstelling aan fijnstof zoveel mogelijk te vermijden door gedragsmaatregelen te
nemen die in deze gids ook gedeeld worden,
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Tip 8
Fijner auto rijden,
met minder
(ultra) fijnstof

Goed ventileren is ook in de auto het devies. Daarbij is
een open raampje vaak gezonder dan de airconditioning.
Maar bij drukte op de weg kunt u beter uw raampje dicht
doen en de ventilatie laag zetten om wat van de
luchtvervuiling buiten uw auto te houden.

Rijdt u in een tunnel of staat u vast in de file? Dan is de
concentratie fijnstof vaak vele malen hoger. Laat dan geen
nieuwe lucht van buiten binnenkomen, maar laat de
aanwezige lucht circuleren. Dat stelt u in met uw
ventilator. Advies is dan wel om dat niet langer dan een
kwartier te doen. Daarna is het weer tijd voor verse lucht!

Als autobestuurder bent u zelf ook een bron van (ultra)
fijnstof en kunt u uw steentje bijdragen om uw uitstoot zo
laag mogelijk te houden. Kies een auto met een zo laag
mogelijke uitstoot en voorkom hard remmen en
optrekken. Slijtage van banden en remmen is naast
uitlaatgassen een belangrijke bron van (ultra) fijnstof. Een
goede bandenspanning zorgt op hoge snelheid voor
minder fijnstof emissie, dus controleer regelmatig uw
bandenspanning. Pak verder zo min mogelijk de auto of ga
carpoolen.

Benzineauto’s sinds invoer katalysator veel schadelijker dan voorgangers

Europese regelgeving om de CO2-uitstoot van personenauto’s terug te dringen heeft een
nieuwe generatie benzinemotoren opgeleverd die maar liefst duizend keer meer fijnstof
uitstoten dan de oude modellen. Dit bleek al uit een studie uit 2013 van het Duitse
onderzoeksinstituut TÜV Nord(4).



14

Tip 9
Fijn weer voor
fijnstof

Raar maar waar: hoe slechter het weer, hoe beter u
naar buiten kunt gaan. Wist u dat er meer fijnstof in de
lucht zit als het buiten koud is en vriest? Als er weinig
wind staat of er mist hangt, blijft de fijnstof ook langer
hangen. Dus wilt u een frisse neus halen? Ga er dan op
uit als het regent of hard waait, dan is de lucht
schoner.

Let dan wel op waar de wind vandaan komt.
(Noord)westenwind is de gunstigste windrichting voor
de luchtkwaliteit, de verontreiniging waait als het ware
ons land uit. Bij een harde (zuid)oostenwind komt er
luchtverontreiniging van onze buurlanden binnen
waaien en kunt u uw buiten activiteiten beter nog even
uitstellen of rustiger aan doen.

TIP: Snel de actuele luchtkwaliteit checken? Download de Live Air by
Kaiterra app en zie of u veilig buiten een rondje kunt lopen of fietsen.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.origins.laseregg&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.origins.laseregg&hl=en_US
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Tip 10
Pak de fiets

Goed voor het milieu en voor uw lijf: fietsen!
De voordelen voor uw gezondheid van het
bewegen wegen ruimschoots op tegen de negatieve
effecten van de luchtverontreiniging die u inademt.

Als u fietst ademt u tot wel 3 keer zoveel lucht in
dan als u stil zit. Houd hier rekening mee met het
bepalen van uw route (zie tip 7). Vermijd drukke
wegen met hoge bomen en hoge gebouwen. De
gebouwen en bomen houden wind tegen en zorgen
dat fijnstof langer blijft hangen. Met name bij het
optrekken komen veel uitlaatgassen vrij, dus
probeer drukke knooppunten met verkeerslichten
zoveel mogelijk te vermijden. Hoe groter de
afstand tot de weg, hoe beter. Vermijd waar
mogelijk de spits.

Uw bijdrage aan schonere lucht

U kunt zelf maatregelen nemen om uw eigen (ultra) fijnstof uitstoot te verlagen. Zo draagt
u bij aan een betere luchtkwaliteit.

● Kies ‘schoon’ vervoer

● Laat de auto zo veel mogelijk staan

●Check regelmatig uw bandenspanning

●Ga voor groene stroom

● Stook minder hout

● Eet minder vlees (minder veeteelt nodig)

●Werk thuis als dat mogelijk is

● Reinig de lucht en verminder uw uitstoot
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Vragen?
Stel ze aan onze experts. Wij helpen u graag verder. Bel ons via
+31 (0)180 642070.

Meer informatie:
● Lightair-luchtreiniger.nl: alles over luchtreinigers voor thuis

● Ademschonelucht.nl: alles over schone lucht op het werk

● Habitatsolutions.eu: direct online bestellen
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