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OVER ONS



Over de medisch milieukundigen

• Informeren sinds 2004 over het thema Gezondheid en Milieu.

• Ondersteunen gemeentelijke ambtenaren en beleidsmakers, huisartsen 

en lokale organisaties met inhoudelijk advies, materialen en methodieken 

over gezondheid en milieu.

• Behandelen vragen over de invloed van het binnen- of buitenmilieu op de 

gezondheid*.

• Signaleren knelpunten op het vlak van gezondheid en milieu.

• Voeren woningonderzoeken uit bij gezondheidsklachten die mogelijk 

door een ongezond binnenmilieu worden veroorzaakt

* Inwoners van een gemeente kunnen met hun vragen over gezondheid en milieu bij hun huisarts of lokale ambtenaar, en als nodig, 

ook bij de medisch milieukundige van hun regio terecht.



Over het Vlaams Medisch Milieukundig Netwerk

• Samenwerking van verschillende partners: de medisch milieukundigen bij 

de Logo’s, het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid, het departement 

Omgeving, het Vlaams Instituut Gezond Leven en het Steunpunt Milieu en 

Gezondheid.

• Netwerk dat gezondheidsproblemen ten gevolge van een verontreinigd 

leefmilieu mee wil voorkomen en potentiële bedreigingen in het 

leefmilieu voor de volksgezondheid tijd opsporen.



Over de Vlaamse Logo’s

• Logo staat voor Lokaal Gezondheidsoverleg. Er zijn 15 Logo’s (14 in het 

Vlaamse Gewest en één in het Brusselse Gewest). Logo Brussel heeft geen 

medisch milieukundige in dienst.

• Netwerkorganisatie rond preventieve gezondheid. Ze brengen lokale 

partners zoals gemeente- en OCMW-besturen, huisartsenkringen, 

gezondheidsorganisaties, socioculturele organisaties en 

welzijnsorganisaties en deskundigen samen. 

• Werken aan de realisatie van de zes Vlaamse gezondheidsdoelstellingen en het thema 

gezondheid en milieu.

• In overleg met en op maat van de lokale partner worden acties op een wetenschappelijk 

gefundeerde en projectmatige wijze uitgedragen naar de verschillende doelgroepen.



Over Logo Zenneland

Ons terrein: arrondissement Halle - Vilvoorde (+Tervuren /- Kampenhout) 

= 35 gemeenten 

Volg ons op: 

www.logozenneland.be

www.facebook.com/logozenneland

@logozenneland



Een dag uit het leven van de mmk …



Informeert



Ondersteunt

Projecten:

Demowoning gezond (t)huis

Meeroken is geen 

binnenpretje

Lekker Fris

Air@School

Gezond binnenmilieu, klein 

beginnen

….

Materialen:

Banners

Infofiches en folders

Leidraden

Modelhuizen

Elektrokoffers

Tentoonstellingmodeles

CO2-meters



Behandelt Vragen en Klachten

• (Burgers) & intermediairs

• Binnen- & buitenmilieu

• Privé en huurwoningen

 Informatie geven

 Advies schrijven

 Doorverwijzen

www.gezondheidenmilieu.be



Signaleert

• Mysterieus geel stof

• Kankerclusters

• Geurhinder

• Ongerustheid



Voert woningonderzoeken uit

Procedure woningonderzoek:

1. Gemotiveerde aanvraag

2. Beslissing

3. Onderzoek ter plaatse

4. Advies

(5. Metingen)



Woningonderzoeken

• Ja: binnenmilieuverontreiniging (onbekende oorzaak, schimmel, 

producten, bouwmaterialen, ….)

• Nee: bouwtechnische problemen (elektrocutiegevaar, 

stabiliteitsproblemen, …)

• Nee: woningvervuiling

• Nee: (buren)ruzie

• Nee: arbeidsomgeving 



Woningonderzoeken

Het doel van een woningonderzoek is énkel en alleen de gezondheid 

van de bewoners te beschermen (en zo mogelijk te verbeteren) 

door: 

• een risico-inschatting te maken van de impact van de 

milieufactoren in het binnenmilieu op de gezondheid van de 

bewoners.

• bruikbare saneringsmaatregelen aan te geven om de effecten 

van die factoren te verminderen of weg te nemen.

Het woningonderzoek heeft dus énkel nut voor de bewoners indien 

het doel van het woningonderzoek ook voor hén de bescherming of 

verbetering is van hun gezondheid.



CASUSSEN



Richtvragen

• Zijn er gezondheidsklachten?

• Zijn er factoren in het binnenmilieu die mogelijks deze 

gezondheidsklachten kunnen verklaren?

• Hoe worden deze problemen in het binnenmilieu veroorzaakt?

• Welke oplossingen zou je zelf kunnen aanreiken?

• Waar kan de mmk volgens jou hierin ondersteunen?

• Wie zou je kunnen helpen bij het oplossen van deze problemen?



Casus 1

Een jong koppel heeft sinds twee jaar een eigen huisje. De man heeft sinds 

enkele weken last van kortademigheid bij inspanning, voelt zich niet zo goed 

en heeft pijnlijke rode ogen als hij opstaat. Hij gaat naar de huisarts. De 

huisarts denkt in eerste instantie aan allergische klachten. Aangezien het 

winter is, wordt hooikoorts uitgesloten. Uit bloedonderzoek blijken 

antistoffen tegen schimmel aanwezig in het lichaam. Het koppel geeft 

echter aan dat er geen schimmelprobleem is in de woning.



Casus 2

Een verpleegkundige maakt melding van gezondheidsklachten van één van 

haar patiënten die mogelijks veroorzaakt worden door de koude, vochtige en 

beschimmelde woning. De klachten variëren van spier- en gewrichtspijnen, 

hoesten en niezen, irritatie en jeuk bij de man, en langdurig hoesten bij het 

13-maanden oud zoontje. Tijdens haar laatste huisbezoek constateerde ze 

grote schimmelplekken in de badkamer en het aangrenzende washok. 



Casus 3

Een alleenstaande man huurt al een tijdje een woning. Deze woning is 

redelijk duur voor wat het is en er blijken ook wat kleine schimmelplekken 

aanwezig te zijn. De man komt bij de woonwinkel in zijn buurt en geeft aan 

dat hij het niet normaal vindt dat hij € 540 per maand betaalt voor een 

woning vol met schimmel. Er zou volgens hem een verslag moeten worden 

opgesteld, zodat hij sneller een sociale woning kan huren. 



VRAGEN?




