
Gezond 
op kot!



Ventileren 
en verluchten

Wist je dat...  nieuwe 
meubels vaak schadelijke 
stoffen in de binnenlucht 
brengen?

Wist je dat... we  
gemiddeld 85% van  
onze tijd binnenshuis  
doorbrengen?

Wist je dat...  de 
lucht binnen vaak 
vervuilder is dan de 
lucht buiten?



VENTILEREN 
Zorg voor een constante luchtdoorstroming door je kot

VERLUCHTEN
Zet je raam open bij o.a. activiteiten met water

Beperk vervuilende stoffen in huis en  
verlucht. Vermijd ook zaken zoals ongezonde 
schoonmaakmiddelen, luchtverfrissers, 
wierookstokjes,... 



De ophoping van de meeste schadelijke stoffen in je kot kan 
je oplossen door een goede luchtverversing: je vervangt de 
vervuilde binnenlucht door verse buitenlucht.  

WAT IS VENTILEREN?
Ventileren is de hele dag en nacht frisse lucht binnenlaten. 
Dit kun je doen door ventilatieroosters steeds open te zetten of 
continu je raam op kiep of op een kier te zetten. Doe dit ook in 
de winter! Zorg er wel voor dat de 
temperatuur binnen nooit lager wordt 
dan 15°C, want zo krijg je condens. 

WAT IS VERLUCHTEN?
Verluchten is ramen en/of buiten-
deuren gedurende korte tijd wijd 
openzetten. Zo wordt op korte 
tijd een relatief grote hoeveelheid 
lucht ververst. Dit doe je bovenop 
ventileren op momenten waarbij 
vocht in de lucht komt. Verlucht 
dus zeker tijdens het koken, terwijl 
je je kot kuist, na het douchen en 
‘s ochtends na het slapen. Leg ook 
meteen je dekbed open ‘s ochtends 
om huisstofmijt tegen te gaan.

TIP!
• •  Gebruik naast deksels op 
je potten ook de dampkap. 
Die zuigt zowel etensgeuren, 
waterdamp en andere 
schadelijke stoffen die 
tijdens het koken ontstaan, 
weg. Verlucht extra als je 
geen dampkap hebt.



Gezond 
schoonmaken

Wist je dat...  een spuit-
bus gebruiken geen goed 
idee is omdat je dan het 
product inademt?

Wist je dat...  1 op 3  
vergiftigingen gebeurt 
met onderhouds- 
producten?

Wist je dat...  je praktisch 
alles op een gezonde 
manier met azijn kan 
schoonmaken?



KOOP JE SCHOONMAAK- EN 
HUISHOUDPRODUCTEN BEWUST
Heb je wel een product nodig om iets schoon te 
maken? Sta daar even bij stil voor je iets uit het winkelrek 
of je kast neemt. Als je producten te vaak of in verkeerde 
hoeveelheden gebruikt,  kan dat je gezondheid schaden.

Toch een schoonmaakmiddel nodig? Vermijd producten 
met gevaarsymbolen op het etiket.  Deze symbolen waar-
schuwen dat dit product ingedeeld wordt bij de ‘gevaar-
lijke chemische producten’. Ze zijn ruitvormig met een 
rode rand, witte achtergrond en een zwarte figuur. 

Kies ook liever voor een gewone fles met schroefdop dan 
voor een spuitbus. Een spuitbus vernevelt (chemische) 
producten in fijne druppeltjes. En die kan je via de lucht  
inademen. Lees ook de gebruiksaanwijzing van het  
product voor je het gebruikt. Er staat steeds op hoe je het moet gebruiken, 
welke dosering je nodig hebt, en wat je moet doet als er iets gebeurt. 

Wees je ervan bewust dat het lekkere geurtje in een product zoals 
luchtverfrissers of geurkaarsen eigenlijk een chemische stof is die zich 
verspreidt in de lucht en die je luchtwegen kan irriteren. Kies liever voor 
frisse buitenlucht: open je raam.  Gebruik alternatieven. Ze zijn minder 
gevaarlijk voor jezelf, het milieu en vaak goedkoper!

irriterend/schadelijk

giftig

ontvlambaar



AZIJN 
Als je azijn mengt met koud water (50/50) en wat zeep,  
kun je hier praktisch alles mee schoonmaken: ramen, 
toilet, keukenkasten,... Azijn kun je ook gebruiken om 
te ontkalken. Zo kan je een plastic zakje met azijn rond 
je douchekop binden met een rekkertje. Een nachtje 
laten staan en je douchekop is als nieuw! Ook kun je 
een  waterkoker ontkalken door er azijn in te laten 
koken (zet dan wel intussen je raam open!). 

BAKING SODA OF SCHOONMAAKSODA
Met baking soda (bicarbonaat) poeder kun je 
naast bakken ook schoonmaken. Schoonmaaksoda 
kristallen zijn veel sterker dan baking soda. Je bakt 
er best niet mee, maar je kunt er wel makkelijk 
mee schoonmaken. Een verstopte gootsteen kan 
je ontstoppen door er baking soda in te doen met wat azijn 
(handschoenen!!). Laat 15 minuten intrekken en giet er kokend 
water in. Soda verwijdert ook geurtjes. Doe eens een nachtje wat 
baking soda in je schoenen. De volgende dag uitkloppen en ze zijn 
als nieuw!

CITROENSAP
Met citroensap kan je de microgolfoven schoonmaken: schaaltje 



water citroen een 5-tal minuten op volle kracht laten 
opwarmen. Zo weekt het vuil los. Ga er dan met een 
natte doek door.  Ook tegen vlekken is citroensap een 
held. Sprenkel wat sap en koud water over de vlek, laat 
het intrekken en doe het in de wasmachine.

MARSEILLEZEEP
Marseillezeep bestaat uit olijfolie, soda en 
zout en doet duizend-en-één dingen. Je kunt 
het omtoveren tot allesreiniger, je handen 
mee wassen, vlekken verwijderen etc.

MICROVEZELDOEKJES
Met een microvezeldoekje moet je 
geen reinigingsmiddel gebruiken. Vet 
en olie hechten zich rechtsreeks aan de 
vezels. Ze reinigen snel. Gebruik een natte 
microvezeldoek om te ontvetten en een droge 
om stof mee af te nemen. Zijn ze vuil? Was ze 
zonder wasverzachter.

ECOLABEL
Let op: een ecolabel betekent dat een product veilig is voor het 
milieu, maar dat wil niet zeggen dat het veilig is voor jou!

TIP!
• •   Verlucht de 
ruimte tijdens en 
15 min. na het 
schoonmaken.



Ongewenste 
dieren

Wist je dat...  Huisstof-
mijten zich voeden 
met huidschilders van 
mensen en dieren?

Wist je dat...  katten- 
en hondenvoer ook 
ongedierte aantrekt?

Wist je dat...  fruit-
vliegjes aangetrokken 
worden door alcohol 
dat in fruit en groen-
ten zit? 



Ongedierte is niet alleen vervelend, maar ook gevaarlijk. Ze kunnen 
bacteriën en schimmels overbrengen op je voedsel. Ook kunnen 
ze astma en allergieën veroorzaken en een onaangename geur 
verspreiden.

Muizen en andere knaagdieren kunnen bovendien met hun 
knaagtanden schade aanrichten aan elektrische bedrading, 
waterleidingen en houtwerk en zo kortsluiting, lekkages en 
machinestoringen veroorzaken. Huismuizen en kakkerlakken kunnen 
ook ziekten overbengen.

WAT KAN JE TEGEN ONGEDIERTE DOEN?

Een goede basishygiëne kan al veel problemen voorkomen:
•  •  Sluit vuilnisbakken goed af;
•  •  Spoel verpakkingen met etensresten af voor je weggooit;
•  •  Zorg dat voedsel altijd is afgedekt;
•  •  Ververs wekelijks kattenbakvulling om geurtjes en insecten te 
vermijden.



ONGEDIERTE BESTRIJDEN
Heb je toch last van ongedierte? Vermijd pesticiden. Ze kunnen heel wat 
negatieve gevolgen hebben. Zeker voor het milieu, maar mogelijk ook 
voor je gezondheid. Producten zoals  onkruidverdelgers, vliegensprays en 
muggenapparaatjes brengen schadelijke stoffen binnen. Kies altijd voor 
producten zonder gevaarsymbool en gebruik ze alleen als het echt nodig is.

••    Kakkerlakken: Trap kakkerlakken niet dood. Soms dragen ze 
eipakketjes die je verspreidt doordat ze aan je voetzool blijven kleven. Als 
er kakkerlakken aanwezig zijn, heeft het geen zin deze zelf te bestrijden. 
Schakel hiervoor een professionele bestrijdingsfirma in samen met 
je kotbaas. Als er al kakkerlakken aanwezig waren voor je er op kot 
zat, moet je kotbaas de onkosten dragen.beschikken over een groot 
aanpassingsvermogen. Ze gaan op zoek naar voedselvoorraden, dus 
bewaar etenswaren in afgesloten dozen. 
••    Muizen: als je vermoedt dat er slechts één of enkele muizen in je woning 
aanwezig zijn, kan je muizenvallen zonder gif plaatsen. Dit is de meest 
gezonde en veilige manier om muizen te bestrijden. Als je met een echte 
plaag te maken hebt, schakel je best ook een professionele firma in samen 
met je kotbaas. Hier geldt ook dat als er al muizen aanwezig waren voor je 
op kot zat, de huisbaas de onkosten moet dragen.
••    Vliegen: gebruik een vliegenmepper, vliegenraam of vliegenvangers met 
kleefstof. Je kan ook natuurlijke afweermiddelen gebruiken zoals lavendel 
of marjolein. 
••    Fruitvliegjes:  vang ze door een kommetje met zoete vloeistof en wat 



zeep te vullen en er folie over te spannen. Prik gaatjes in de folie. De vliegjes 
kruipen erin en geraken niet meer weg.
•  •  Muggen:  zet ramen/deuren tegenover elkaar open voor je gaat slapen. 
Door de tocht zullen ze snel vertrekken. Ook geurende planten zoals 
citroengeranium hebben ze niet graag.
•  •  Mieren:  deze kan je afweren door bijvoorbeeld azijn, lavendel, of 
marjolein, te leggen op plaatsen waar mieren komen.

WAT IS DE HUISSTOFMIJT?
Huisstofmijten zijn niet met het blote oog zichtbaar. 

HOE KAN DE HUISSTOFMIJT JE GEZONDHEID 
BEÏNVLOEDEN?
Mensen kunnen een allergie ontwikkelen voor de 
huisstofmijt. Gezondheids-klachten zijn irritaties van de slijmvliezen met 
niezen, opgezette keel, dichte neus en prikkelende ogen tot gevolg tot zelfs 
allergische astma.

WAT KAN JE DOEN?
• •   Hou je slaapkamer niet te warm (max. 18°) en voldoende droog  • •     Ventileer 
voldoende tijdens het slapen, indien dit niet mogelijk is, zet dan ’s morgens 
het raam open  • •   Laat je dekbed open liggen en laat licht binnen  • •   Stofzuig 
wekelijks en enkel met een HEPA-filter zodat het allergeen niet opnieuw in de 
lucht verspreid wordt  • •   Beperk stof in je kot  • •   Maak je kot schoon met water   
• •   Was beddengoed wekelijks, op een temperatuur van 60°C.



Vocht en 
schimmel

Wist je dat...  je om 
schimmel te voorkomen 
je je matras best niet 
op de grond legt?

Wist je dat...  het beter 
is om je bed na het op-
staan open te leggen 
zodat de matras goed 
kan drogen?

Wist je dat... er door te 
zweten en te ademen 
per dag 2 tot 5 liter 
water per persoon in de 
lucht komt? 



WAT IS SCHIMMEL?
Schimmels zijn een soort microscopisch 
kleine paddenstoelen. Ze hebben zuurstof, 
vocht, een voldoende hoge temperatuur en 
een voedingsbodem nodig zoals vetvlekken, 
behangpapier, sommige verven, lak,…

HOE KAN SCHIMMEL JE GEZONDHEID 
BEÏNVLOEDEN?
Bewoners van vochtige of beschimmelde gebouwen hebben 
een verhoogd risico op ademhalingsproblemen, infecties aan de 
luchtwegen, het ontwikkelen van allergische reacties en astma.

HOE VOORKOM IK SCHIMMEL?
Waar schimmels zijn, is ook vocht. Zorg er dus voor dat je woning 
vochtvrij is! 
Een vochtig huis kan het gevolg zijn van: 
• •   Bouwtechnische problemen, zoals een lek of opstijgend vocht, 
• •   maar ook van ons dagelijkse leven. Elke dag komt er tot 10 liter vocht vrij 
in huis, gewoon door te poetsen, te koken, te douchen, de was te doen, 

TIPS
• •   Ventileer dag en nacht;
• •   Beperk extra vocht in de woning en verlucht regelmatig: Zet je raam 
wijd open na het slapen, na het douchen, tijdens het koken, als er veel 



mensen binnen zijn,…;
• •   Laat bouwtechnische problemen herstellen: 
als er vocht in de woning komt door bv. een lek, 
moet je kotbaas die (laten) herstellen;
• •   Let erop dat de temperatuur in huis minstens 
15°C is, zo vermijd je dat er condens ontstaat.
• •   Lucht moet kunnen circuleren: Zorg ervoor dat 
er steeds wat ruimte is tussen meubels en de muren. Een matras leg je 
ook best niet op de grond. Moet dit wel? Draai dan je matras regelmatig 
om schimmel te verwijderen.
• •   Binnenlucht is niet te droog en niet te vochtig. De lucht zit goed als je in 
huis een relatieve luchtvochtigheid hebt van 30% tot 55% in de winter,  
30% tot 80% in de zomer.
Is de luchtvochtigheid regelmatig te hoog, zorg dan voor extra afvoer van 
het vocht of verhoog de temperatuur in de ruimte.

HOE KAN JE SCHIMMEL VERWIJDEREN?
Schimmels in huis zijn ongezond. Laat ze dus niet zitten en verwijder ze Schimmels in huis zijn ongezond. Laat ze dus niet zitten en verwijder ze 
wanneer je ze opmerkt. Gebruik hiervoor een vochtige doek of spons en wanneer je ze opmerkt. Gebruik hiervoor een vochtige doek of spons en 
een sopje van allesreiniger. Was de schimmel weg, spoel het oppervlak een sopje van allesreiniger. Was de schimmel weg, spoel het oppervlak 
af met schoon water en veeg het droog. Bescherm ondertussen jezelf af met schoon water en veeg het droog. Bescherm ondertussen jezelf 
door intussen te verluchten en een mondmasker en handschoenen aan door intussen te verluchten en een mondmasker en handschoenen aan 
te doen. Als je matras beschimmeld is, gooi je deze best weg. Als je kleren te doen. Als je matras beschimmeld is, gooi je deze best weg. Als je kleren 
beschimmeld zijn, was je deze op een zo hoog mogelijke temperatuur. beschimmeld zijn, was je deze op een zo hoog mogelijke temperatuur. 



Koolstofmonoxide, 
electriciteit en 
binnen roken

Waar 
rook is...

Wist je dat...  je bij  
het gebruik van een  
verwarmingstoestel 
mét vlam voor extra 
frisse lucht moet  
zorgen?

Wist je dat...  je  
CO-gas niet ruikt, 
proeft of ziet?

Wist je dat...  roken de 
grootste vervuiler is 
van de binnenlucht?



WAT IS CO?
Koolstofmonoxide of CO is het meest 
voorkomende giftige gas in huis. Je ruikt 
het niet, je ziet het niet en je proeft het 
niet. Door deze eigenschappen wordt 
de aanwezigheid vaak niet opgemerkt, 
wat jaarlijks zorgt voor heel wat 
(dodelijke) slachtoffers.

Koolstofmonoxide komt vrij bij de 
verbranding van fossiele brandstoffen zoals gas, hout, mazout, kolen en 
petroleum indien er onvoldoende zuurstof aanwezig is. We spreken dan 
over een onvolledige verbranding. 
Bij het gebruik van elektrische toestellen kan er geen CO ontstaan omdat 
in deze toestellen geen gebruik gemaakt wordt van een vlam.

VOORKOM CO-VORMING 
De productie van CO kan verschillende oorzaken hebben:
• •   Zorg voor voldoende aanvoer van zuurstof door een constante aanvoer 
van verse lucht in de ruimte waar een (water)verwarmingstoestel 
staat. Een verluchtingsrooster onderaan de deur of via de ramen is 
noodzakelijk.
• •   Een verwarmingstoestel moet om het jaar (mazout of vaste brandstof) 
of twee jaar (op gas) onderhouden worden. Vraag na aan je kotbaas wie 



hiervoor verantwoordelijk is.
• •   Gebruik een bijverwarmingstoestel (bv. een verplaatsbaar kacheltje) 
maximaal één uur aan een stuk. 
• •   Als je roetafzetting ziet boven je verwarmingstoestel dan is dit een 
teken dat er CO gevormd kan worden. 
• •   Gebruik toestellen waarvoor ze dienen. Een 5-liter-gasgeiser mag 
niet aangesloten worden op een bad of een douche. Gebruik voor 
een douche minimaal een gasgeiser van 10 liter en voor een bad een 
gasgeiser van 13 liter.
• •   Bij aardgas en mazout geeft de kleur van de vlam aan of er een goede 
verbranding is. Is de vlam geel/oranje, dan is de verbranding niet volledig 
en moet het toestel worden nagekeken. Is de vlam blauw/paars, dan is 
de verbranding volledig en zal geen CO gevormd worden.

EEN CO-VERGIFTIGING HERKENNEN
Een chronische vergiftiging (gedurende lange tijd aan lage gehaltes van 
CO blootgesteld worden) wordt gekenmerkt door volgende symptomen: 
hoofdpijn – duizeligheid – misselijkheid – braken – aanhoudende 
vermoeidheid.

Dit zijn vage klachten. Let op signalen zoals klachten bij meerdere 
personen tegelijkertijd, klachten op bepaalde tijdstippen (bv. telkens 
hoofdpijn als je een bad neemt), klachten die verminderen bij verluchten, 
naar buiten gaan of bij het inademen van frisse lucht, of afwijkend gedrag 
van  huisdieren. Deze signalen kunnen wijzen op CO in de lucht.



Een acute vergiftiging treedt op bij een zeer hoge concentratie CO. Er 
kan onmiddellijk een ademhalingsstilstand volgen. De verschillende 
stadia zijn: zwakte – problemen om zich voor te bewegen – verwardheid 
– bewusteloosheid – braken – coma – dood.

Wat moet doen bij een CO-vergiftiging?
•  •  Breng jezelf niet in gevaar;
•  •  Open eerst ramen en deuren;
•  •  Schakel het toestel uit;
•  •  Zorg dat iedereen de woning 
verlaat;
•  •  Bel 112 of 100 bij bewusteloze 
persoon of je huisarts;
•  •  Dien kunstmatige beademing toe 
indien de persoon niet meer ademt.



ELEKTROCUTIE OF BRAND
Elektriciteit kan voor twee soorten 
ongevallen zorgen: elektrocutie of brand.
• •   Een elektrische schok kan vanaf een 
bepaald vermogen dodelijk zijn. 
••    Eén op drie branden wordt veroorzaakt 
door een elektrisch defect. 

De voornaamste oorzaken van dit soort branden zijn:
• •   Overbelasting van elektrische kabels;
••    Kortsluiting ten gevolge van slecht geïsoleerde draden;
•  •  Defecte contacten die leiden tot een abnormale weerstand en  
opwarming.

Veilig met elektriciteit en elektrische toestellen
••    Zorg ervoor dat het elektrisch toestel een CE-label heeft en 
voldoet aan de Europese wetgeving inzake veiligheid.
• •   Sluit niet teveel apparaten aan op een verdeelstekker. Dan 
kan deze oververhit raken en brand veroorzaken. 
••    Stopcontacten, schakelaars en lichtpunten moeten steeds 
in perfecte staat zijn. Wanneer ze beschadigd of gebroken zijn of er zijn 
onderdelen losgeraakt kan dit leiden tot elektrocutie of kortsluiting. 
••    Eén meter tussen elektrische toestellen en de rand van de badkuip is 
een veilige afstand in de badkamer. 



• •   Raak schakelaars of stopcontacten niet 
aan met vochtige handen. 
• •   Gebruik nooit elektrische toestellen 
waarvan de draad of stekker beschadigd 
is of waarbij je de inwendige bedrading 
kunt zien.
• •   Rol het snoer van een elektrisch toestel 
altijd helemaal af voor je het toestel 
aansluit. Zo vermijd je oververhitting. 
• •   Leg geen elektrische kabels onder een deur of tapijt, want zo kunnen 
ze verslijten, waardoor een brand kan ontstaan. 



BINNEN ROKEN
Er zitten meer dan 4.000 chemische 
stoffen in de rook. 250 van die stoffen 
zijn schadelijk en minstens 50 daarvan 
kunnen kanker veroorzaken. Als je 
binnen rookt, blijven de giftige deeltjes 
overal hangen. Je ruikt ze niet. Je ziet 
ze niet. Maar ze zijn er wel. Al die stoffen 
zijn ook heel klein en zweven makkelijk 
van de ene kamer naar de andere. 
Gewoon omdat je rondloopt en deuren 
open en dicht doet. 

Sigarettenrook is daarom heel moeilijk om uit gesloten ruimtes te 
krijgen. Het beste is natuurlijk om te stoppen met roken. Als dit niet lukt, 
rook gewoon buiten. Roken onder de dampkap, uit een raam, in een 
deuropening of het raam intussen open zetten is niet genoeg.



Voor meer informatie:
Surf naar www.gezondbinnen.be

Gezond Wonen is een thema van Logo Zenneland vzw 
info@logozenneland.be - www.logozenneland.be 

Deze brochure werd ontwikkeld door Logo Zenneland vzw, 
een non-profit organisatie die zich inzet voor ziektepreventie 
en gezondheidsbevordering op basis van evidence-based 
methodieken, in opdracht van de Vlaamse overheid in de 
regio Halle-Vilvoorde. 
 
Meer gezondheidsacties vind je op www.logozenneland.be.



We wensen  

          je een fijne 

kotperiode!

VU
: J

oh
an

 Lu
yc

kfa
ss

el 
- v

oo
rzi

tte
r L

og
o Z

en
ne

lan
d 

vz
w 

- 
Ke

rk
pl

ein
we

g 4
 - 1

74
2 T

er
na

t


