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 INLEIDING 

 HOUTVERBRANDING 

Er werd een uitgebreide literatuurstudie uitgevoerd als voorfase in de studie en de belangrijkste 

resultaten worden hieronder nader toegelicht. Voor meer informatie zie BIJLAGE 1: Literatuurstudie. 

 Houtstook is een bron van luchtverontreiniging 

Huishoudelijke houtverwarming is een belangrijke bron van luchtvervuiling in Vlaanderen. 

Houtkachels zijn een belangrijke bron van de uitstoot van schadelijke deeltjes zoals PM2,5, PM10, 

ultrafijne deeltjes, roet (black carbon), polycyclische aromatische koolwaterstoffen, vluchtige 

organische stoffen, CO, NO, dioxines, aldehyden, fenolen en quinonen [1-4]. Emissies door 

huishoudelijke houtverwarming leiden tot een slechtere luchtkwaliteit en dit voornamelijk tijdens het 

stookseizoen. Dit heeft wellicht gezondheidseffecten tot gevolg, zowel voor gebruikers als hun 

omgeving. Ook kan er hinder zijn voor omwonenden.  

Er treedt niet alleen luchtvervuiling op in de buitenlucht, ook de binnenluchtvervuiling kan zeer snel 

toenemen na het aansteken van de kachel. Zo werd in Oost-Europa aangetoond dat de 

deeltjesaantallen drie minuten na het aansteken tot 125 keer toeneemt tot 275000 deeltjes/cm³ 

(Figuur 1) [1]. Onderstaande figuur geeft een voorbeeld van toename van de deeltjesaantallen 

binnenshuis maar we moeten opmerken dat de mate van verontreiniging ook afhangt van een aantal 

factoren (zoals trek van de schouw, type en leeftijd van de kachel, ventilatie van de ruimte, etc.) en 

van de meetopzet (vb. afstand tot de kachel). Bovendien zijn de effecten op deeltjesaantallen 

doorgaans beduidend groter dan op massaconcentratie in de lucht. 

 
Figuur 1: binnenluchtvervuiling als gevolg van houtstook, overgenomen uit [1]. 

De luchtvervuiling blijft ook niet enkel beperkt tot de kamer waarin de kachel zich bevindt, vaak zijn 

er ook in andere kamers in huis vergelijkbare concentraties aan schadelijke stoffen aanwezig als in de 

kamer waar de kachel staat [5]. 
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 Gezondheidseffecten ten gevolge van houtstook 

Individuen die houtkachels gebruiken als verwarmingsbron zijn vaak meer blootgesteld aan 

schadelijke verbrandingsproducten dan mensen die geen houtkachel gebruiken [4, 6] en de 

toegenomen blootstelling kan een invloed hebben op hun gezondheid. Fijn stof en roet kunnen (in 

functie van de omstandigheden) lang in de lucht blijven hangen als gevolg van houtrook en kunnen 

leiden tot een toename in ziektedagen en hospitalisaties voor cardiopulmonaire aandoeningen [7], tot 

toegenomen mortaliteit en morbiditeit, tot cardiovasculaire en respiratoire aandoeningen (Figuur 2) 

[8, 9] en tot vroegtijdig overlijden [1].  

 
Figuur 2: schadelijke gezondheidseffecten van fijn stof [8]. 

De gezondheidseffecten als gevolg van de schadelijke stoffen die vrijkomen ten gevolge van houtrook, 

kunnen ingedeeld worden in acute effecten door korte blootstelling, chronische effecten door 

langdurige blootstelling en/of hindereffecten door het ervaren van geuroverlast [2]. Voorbeelden van 

acute effecten zijn: hoesten en een piepende ademhaling, een verminderde longfunctie en 

cardiovasculaire effecten. Chronische blootstelling kan leiden tot langdurige luchtwegklachten zoals 

kortademigheid of hoesten of tot het ontwikkelen van astma of COPD [9]. Er werd ook aangetoond 

dat houtverbranding geassocieerd was met een gematigd verhoogd risico op het ontwikkelen van 

longkanker [10]. Tenslotte kan het ervaren van geurhinder in de woonomgeving tot 

gezondheidsklachten leiden doordat omwonenden de geur associëren met ziekte. Geurhinder op zich 

kan leiden tot lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, misselijkheid, slaapklachten, vermoeidheid en 

luchtwegklachten. Het waarnemen van een onaangename geur kan zorgen voor een verandering in 

gedrag zoals het sluiten van ramen waardoor de binnenluchtkwaliteit nog meer verslechtert maar kan 

ook leiden tot stress en/of depressieve klachten [2]. 

 Verminderen van luchtvervuiling  

Voor het terugdringen van luchtverontreiniging ten gevolge van houtverbranding zijn drie strategieën 

mogelijk, nl. broncontrole, end-of-pipe oplossingen of het filteren van de binnenlucht. End-of-pipe 

oplossingen zijn oplossingen waarbij polluenten verwijderd worden uit de uitlaat of 

verbrandingskamer door het inbouwen van katalysatoren in de verbrandingskamer van de kachel of 

het filteren van de lucht in de schouw. Bij broncontrole is het doel om zo weinig mogelijke schadelijke 

stoffen te genereren. In de praktijk wordt hiervoor gebaseerd op BBT (best beschikbare technieken). 

Indien men verder wenst te (bij)verwarmen op hout, is een zo goed mogelijk toestel de enige optie. 
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Hiervoor kan verwezen worden naar de recente BBT-studie Huishoudelijke Houtverwarming1. 

Daarnaast is er ook voor bestaande toestellen nog veel te verwezenlijken op vlak van broncontrole. 

Een correcte manier van gebruik en onderhoud van houtkachels kan de uitstoot van schadelijke 

stoffen soms (sterk) verminderen.  

Aan de hand van wetenschappelijk studies is gebleken dat bij het traditioneel stoken de opstartfase 

(bij het aanmaken van het vuur) verantwoordelijk is voor het grootste aandeel in de uitstoot van 

schadelijke stoffen [1, 8]. Tijdens de opstartfase neemt de luchtvervuiling exponentieel toe [1], 

worden er pieken in ultrafijne partikels waargenomen [11] en tijdens de eerste twintig minuten van 

de aansteekfase komt er ongeveer 50% van de fijnstofemissies vrij [12]. De aanmaakmethode heeft 

een belangrijke invloed op het vrijkomen van schadelijke deeltjes en er is aangetoond in literatuur dat 

bij het gebruik van de Zwitserse methode een drastische vermindering van fijnstofemissies kan 

worden waargenomen tijdens de aanmaakfase [8, 12]. Reichert et al. (2017) vermeldden echter in hun 

studie dat ze geen bewijs vonden van een voordeel van de Zwitserse methode op de emissies van 

schadelijke deeltjes [13]. Bij de Zwitserse methode worden de grotere blokken hout onderaan 

gestapeld, gevolgd door steeds kleinere stukken hout naar boven en vervolgens wordt de stapel van 

bovenaf aangestoken. Bij deze methode zal de stapel stapsgewijs ontbranden waardoor een meer 

volledige verbranding optreedt, in tegenstelling tot wanneer de stapel onderaan wordt aangestoken 

(bottom-up methode). Bij de bottom-up methode brandt de houtstapel simultaan waardoor er zones 

met zuurstoftekort ontstaan en er onvolledige verbranding optreedt. Bovendien koelt de vlam af door 

de grotere bovenliggende houtblokken. Naast de bottom-up methode leidt het gebruik van 

krantenpapier bij het aansteken van de kachel ook tot hoge fijnstofconcentraties in de binnenlucht. 

Het is beter om het vuur voorzichtig aan te steken met een aanmaakblokje en aanmaakhout en de om 

kacheldeur zoveel mogelijk gesloten te houden [14].  

Naast de opstartfase worden houtrookemissies ook beïnvloed door andere factoren zoals het type 

kachel, de installatie van kachel en schouw, vochtgehalte van het hout, soort en afmetingen van het 

hout dat gestookt wordt, de belading van het hout in het kachel, het openen van de kacheldeur, de 

regeling van de luchttoevoer en de atmosferische omstandigheden (die de trek beïnvloeden) [8, 12, 

14-16]. 

 DOEL EN ONDERZOEKSVRAGEN INTERVENTIESTUDIE 

Uit de literatuurstudie blijkt dat er op het vlak van broncontrole van bestaande toestellen nog een 

grote mate van verbetering mogelijk is. Daarom wilden we in deze studie onderzoeken of een 

verandering in stookgedrag – als vorm van broncontrole – een effect had op de luchtkwaliteit. We 

deden dit door middel van een interventiestudie. Tijdens deze interventiestudie werd een shift van 

een traditioneel stookgedrag naar een bewust beter stookgedrag teweeg gebracht, waarbij we 

focusten op een correct gebruik van de kachel en gedrag van de gebruiker met betrekking tot 

aanmaakmethode, brandstof- en houtgebruik, luchttoevoer, belading, enz. Hierbij werd onderzocht 

welke impact deze interventie had op: 

1) de luchtkwaliteit binnen en rondom de woningen van de gebruikers van de houtkachels; 

2) de interne blootstelling aan schadelijke stoffen bij de bewoners met houtkachels; 

3) de gezondheid van de bewoners met houtkachels. 

                                                             
1 emis.vito.be/nl/bbt/publicaties/bbtbref-en-andere-publicaties/huishoudelijke-houtverwarming 
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Dit real life scenario, gestaafd door luchtkwaliteitsmetingen in woningen, kan proefondervindelijk 

aantonen dat het mogelijk is om door goede stookinstructies en/of goed stookgedrag tot een betere 

luchtkwaliteit te komen. De opzet van de studie was om na te gaan of de broncontrolemaatregel 

waarbij het stookgedrag aangepast werd, effectief leidt tot minder luchtverontreiniging en 

gezondheidsschade. 

 UITVOERING VAN DE INTERVENTIESTUDIE 

De interventiestudie werd uitgevoerd in een beperkt aantal woningen (acht woningen), omwille van 

de intensieve meetcampagne die nodig was om de volledige bron-gedrag-milieu-blootstelling-effect 

keten in beide fases (voor en na interventie) te onderzoeken en omwille van het korte stookseizoen 

in 2020 (januari tot half maart). Bovendien werd de interventiestudie enkel uitgevoerd bij houtkachels 

en niet bij pelletkachels, speksteenkachels of open haarden. De onderzochte kachels in deze studie 

zijn geen representatief beeld van de diversiteit aan gebruikte kachels (en type huizen) in en wijk, 

gemeente of regio van Vlaanderen. 

In deze interventiestudie focusten we op effecten van het toepassen van de interventie op de 

binnenluchtkwaliteit en de gezondheid. Met metingen in een gecontroleerde testkamer zouden we 

het effect van de interventie op de uitstoot op een gestandaardiseerde manier in kaart kunnen 

brengen. Het belangrijkste doel van deze interventiestudie was echter om aan de hand van 

binnenmilieumetingen in te schatten hoe de luchtkwaliteit in een “real life scenario” (≠ 

gestandaardiseerde testkamer) beïnvloed werd door het stookgedrag van de bewoners en wat het 

effect van het stookgedrag was op blootstellings- en effectmerkers bij de bewoners. Daarom werden 

in deze studie metingen uitgevoerd in woningen met een houtkachel. 

 SITUERING VAN DE INTERVENTIESTUDIE BINNEN DE GREEN DEAL 

HUISHOUDELIJKE HOUTVERWARMING 

Huishoudelijke houtstook in houtkachels en open vuurhaarden en een slecht gebruik van hout 

gestookte toestellen hebben een significante impact op het milieu en de humane gezondheid. Om dit 

aan te pakken werd de Green Deal huishoudelijke houtverwarming ondertekend op 22 oktober 2018. 

Deze Green Deal huishoudelijke houtverwarming is een uitgebreid akkoord tussen de Vlaamse 

overheid, sectorvereniging Agoria-CIV en diverse overheden, andere sector- en beroepsverenigingen 

en bos- en natuurbeheer. De Green Deal huishoudelijke houtverwarming is als dusdanig opgenomen 

in het nieuwe Vlaamse luchtbeleidsplan 20302. De Green Deal wil op korte, middellange en lange 

termijn de negatieve impact van dergelijke stooktoestellen beperken en de energie- en milieuprestatie 

van huishoudelijke houtstook verhogen. De Green Deal heeft als doel om de schadelijke uitstoot van 

vervuilende stoffen door huishoudelijke houtverwarming te halveren tegen 2030². Om dat te 

realiseren bestaat de Green Deal uit een actieplan gesteund op drie pijlers; het toestel, het gebruik en 

de installatie (alsook het onderhoud). Het gaat onder meer op korte termijn over de sanering van 

oude, slecht werkende toestellen, maatregelen voor betere installaties, onderhoud en gebruik van 

kachels en rookgasafvoer en de ontwikkeling van zeer performante kachels². Op korte en middellange 

termijn wil de Green Deal gezinnen die verder wensen te verwarmen met hout, sturen richting 

emissiearme en zeer energiezuinige toestellen. Bijkomend wordt ook ingezet op een correct gebruik, 

een goede installatie en onderhoud en verder onderzoek.  

                                                             
2 omgeving.vlaanderen.be/green-deal-huishoudelijke-houtverwarming 
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De Green Deal is samengesteld uit algemene en specifieke overwegingen. De huidige interventiestudie 

wordt gesitueerd in de specifieke overweging kennisopbouw. Op lange termijn is kennisopbouw 

noodzakelijk want de inschatting van de impact van houtverbranding op de humane gezondheid, zoals 

geciteerd in de Green Deal huishoudelijke houtverwarming, “gaat nog met heel veel onzekerheden 

gepaard aangaande lokale differentiaties, het park van de huishoudelijke houtstooktoestellen en het 

gebruik, het relatief aandeel van lokale versus niet-lokale bijdrage van emissies en de specifieke 

blootstelling van de mens aan de emissies gerelateerd aan huishoudelijke houtstook”². Om hiervoor 

een oplossing te kunnen bieden, is er bijkomend wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek nodig. 

De huidige interventiestudie die in dit rapport toegelicht wordt, kan hier aan bijdragen. Verder vereist 

een goede inschatting van de evolutie van de emissies van huishoudelijk houtverwarming voldoende 

kennis van de huidige en toekomstige situatie van het huishoudelijk houtstookpark volgens de Green 

Deal. Bijkomende initiatieven om deze kennis verder uit te bouwen zijn noodzakelijk en ook hierop 

kan de huidige interventiestudie mogelijk een antwoord bieden. 
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 OPZET VAN DE INTERVENTIESTUDIE 

Er werd een interventiestudie uitgevoerd, waarbij we voor én tijdens de interventie – bestaande uit 

een shift van “Traditioneel stoken” naar “Bewust beter stoken” – gepaarde metingen en bevragingen 

uitvoerden bij dezelfde woningen en deelnemers. Deze interventiestudie heeft als voordeel dat de 

studie in een “real life setting” werd uitgevoerd waarbij andere variabelen die de uitkomst konden 

beïnvloeden, zoals type houtkachel, eigenschappen van de woning, persoonskenmerken, etc., zoveel 

mogelijk constant kunnen gehouden worden. 

De deelnemers werden gerekruteerd via een algemene oproep. Op basis van een korte 

rekruteringsvragenlijst werden gezinnen geselecteerd die bereid waren om hun stookgedrag aan te 

passen en om gedurende een drie- tot viertal weken mee te werken aan de studie.  

 PILOOTPROJECT VERSUS PROJECTFASE 

Eerst werd een pilootfase uitgevoerd in twee woningen in het najaar van 2019. Het pilootproject had 

als doel om een set van veranderingen uit te testen onder gecontroleerde omstandigheden met 

voorziene materialen en richtlijnen, vooraleer de veranderingen te implementeren in de projectfase. 

Tijdens de pilootfase werden alleen maar luchtmetingen en bevragingen bij de bewoners uitgevoerd, 

persoonlijke blootstellings- of gezondheidsmetingen werden niet uitgevoerd.  

Een pilootfase was nodig om te garanderen dat we de deelnemers tijdens de eigenlijke projectfase de 

beste en/of meest geschikte instructies aanleverden. Tijdens de pilootfase werden twee woningen 

geïncludeerd. In de projectfase werd vervolgens een nieuwe meetcampagne uitgevoerd in acht 

woningen tijdens de eerste maanden van 2020 gebaseerd op de richtlijnen gedefinieerd in de 

pilootfase. De studieopzet wordt in onderstaande Figuur 3 schematisch weergegeven. 

Op basis van de resultaten en aanbevelingen van de pilootfase werd de studieopzet van de 

projectfase verder uitgewerkt 

 MEETPERIODEN INTERVENTIESTUDIE 

Tijdens de interventiestudie werden twee meetperioden gedefinieerd, zowel tijdens de pilootfase als 

de projectfase:  

1) Meetperiode ‘Traditioneel stoken (TS)’: ongeveer 1-2 weken of minstens vijf dagen 

kachelgebruik (rode luik in Figuur 3) (nulmeting) 

2) Meetperiode ‘Bewust beter stoken (BBS)’: ongeveer 1-2 weken of minstens vijf dagen 

kachelgebruik (groene luik in Figuur 3) (eindmeting) 
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Figuur 3: pilootfase versus projectfase. 

Tijdens de pilootfase werden twee woningen opgevolgd waarbij enkel luchtkwaliteitsmetingen en 

bevragingen bij de bewoners werden uitgevoerd maar waarbij er geen persoonlijke blootstellings- of 

gezondheidsmetingen werden uitgevoerd. Na de pilootfase was er een set aan voorschriften en 

praktisch materiaal beschikbaar waarna de interventiestudie herhaald werd in de eigenlijke 

projectfase in acht woningen. In de projectfase werden naast de luchtkwaliteitsmetingen ook 

persoonlijke blootstellings- en effectmerkers opgevolgd. 

Tijdens de “traditioneel stoken” periode werd de deelnemers gevraagd het eigen stookgedrag toe te 

passen zoals ze dat gewoonlijk deden. Tijdens de “bewust beter stoken” periode kregen de 

deelnemers een flyer met visuele instructies om op een andere en bewustere manier te stoken 

(voorbeeld van de flyer zie BIJLAGE 2: Visuele instructies om bewust beter te stoken). De kachel werd 

aangestoken met behulp van de Zwitserse methode en gestookt met hardhout (mengeling van hout 

en beuk dat twee jaar werd gedroogd en een vochtpercentage tussen de 12-15% had) dat werd 

aangekocht binnen de studie. Tussen de twee periodes waren een paar dagen voorzien zonder het 

gebruik van de kachel (“niet stoken” periode).  
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 PILOOTSTUDIE 

 DOEL EN OPZET PILOOTFASE 

Bij de pilootfase werd de “interventie” uitgetest bij vrijwilligers van twee woningen onder 

gecontroleerde omstandigheden en met het voorziene materiaal en richtlijnen. Het doel was om te 

onderzoeken of we voldoende impact zagen van de interventie op de luchtkwaliteit. Met behulp van 

de pilootfase kregen we ook een zicht op de haalbaarheid van de interventie en werden de 

luchtmetingen en de vragenlijsten geoptimaliseerd.  

 Traditioneel stoken (TS) 

Tijdens de TS-periode werd gevraagd aan de deelnemers om hun eigen stookgedrag toe te passen 

zoals ze dat normaal doen. In de pilootfase werd de TS-meetperiode als het ware “geforceerd” 

uitgevoerd om op die manier een maximaal verschil te kunnen waarnemen tussen de TS- een BBS-

periode. Daarom werd aan beide deelnemers gevraagd om de kachel elke dag van de TS-periode aan 

te steken met krantenpapier en via de bottom-up methode, het zogenaamde vast scenario. Na een 

aantal dagen werd het vast scenario uitgebreid en gecombineerd met subscenario’s zoals het vaak 

en/of onnodig openen van de kacheldeur of het overbeladen van de kachel. Op deze manier 

betrachtten we om de binnenluchtvervuiling geforceerd te laten toenemen om een maximaal verschil 

in luchtkwaliteitsmetingen waar te nemen tussen de TS- en BBS-periode. 

 Bewust beter stoken (BBS) 

Tijdens de BBS-periode kregen beide deelnemers een flyer met visuele instructies om hun kachel op 

een doordachte manier te stoken. Er werd gevraagd om de kachel alleen maar aan te steken met 

behulp van aanmaakblokjes en aanmaakhout en via de Zwitserse methode (Visuele instructies om 

bewust beter te stoken). Bovendien mocht de kachel tijdens de BBS-periode enkel gestookt worden 

met stookhout dat aangeleverd werd door het studieteam. Dit was hardhout – eik en beuk – met een 

vochtigheidsgraad van 12-15%. Tenslotte vroegen we de deelnemers om een adequate luchttoevoer 

te bewaken, te trachten om de kachel niet te overbeladen en de kacheldeur alleen op noodzakelijke 

momenten te openen. 
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 MATERIAAL EN METHODEN 

 Parameters voor luchtkwaliteitsmetingen 

De gepaarde metingen en bevragingen die uitgevoerd werden tijdens de TS- en BBS-meetperiode van 

de pilootfase zijn hieronder opgesomd. De metingen werden simultaan in beide woningen uitgevoerd. 

1) Luchtkwaliteit van binnen- en buitenlucht van woningen met een houtkachel:  

- Roetdeeltjes: black carbon (BC) 

- Roetdeeltjes specifiek ten gevolge van houtverbranding (BCWB) 

- Fijn stof (PM2,5 en PM10) 

- Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) 

- Koolstofmonoxide (CO) 

- Koolstofdioxide (CO2) 

- Temperatuur en relatieve vochtigheid 

2) Invullen van dagboekjes door de bewoners met betrekking tot: 

- Activiteitspatronen 

- Stookgedrag  

 Toestellen voor luchtkwaliteitsmetingen 

Gedurende de TS-meetperiode (1-2 weken of minstens vijf dagen kachelgebruik) en de BBS-

meetperiode (1-2 weken of minstens vijf dagen kachelgebruik) werden de (concentratie)niveaus van 

black carbon, PM2,5, PM10, PAKs, temperatuur, relatieve vochtigheid, CO2 en CO continu gemeten in 

en rond beide woningen (Tabel 1). 

De meting in de binnenlucht werden uitgevoerd in de ruimte waar de kachel stond; bij voorkeur op 

minstens 2 m van de kachel of andere verwarmingsbronnen, 1 m van de muur op een tafel of kastje 

van ongeveer 1 à 1,5 m hoog en idealiter niet bij een raam of in een deuropening. De meting in de 

buitenlucht gebeurde bij voorkeur op een plaats windafwaarts van de schouw en beschermd van de 

regen. 

Tabel 1: overzicht van de luchtkwaliteitsmetingen en de toestellen hiervoor nodig. 
Parameter Toestel Binnenluchtmeting Buitenluchtmeting 

Black carbon Multiwavelength aethalometer ✓ ✓ 

Microaethalometer ✓ ✓ 

Fijn stof Grimm optische monitor   

 Harvard Impactor  ✓ ✓ 

PAKs PDMS-Tenax ✓ (2 x 24u en 3d meting) ✓ (24u meting) 

CO CO-sensor ✓  

CO2, temperatuur, 

Relatieve vochtigheid 

Catex-toestel of Omega-toestel ✓ ✓ 

✓ = toestel beschikbaar en meting werd uitgevoerd,  = toestel niet beschikbaar en meting werd niet uitgevoerd. 

 Meting van black carbon 

Tijdens de TS- en BBS-periode werden de binnen en buiten BC-concentraties gemeten met behulp van 

een microaethalometer (Tabel 1). Deze toestellen noteerden de BC-concentraties met een hoge 

resolutie (1 minuut) en bij verwerking werden de minuutwaarden omgerekend naar een gemiddelde 

concentratie voor elk halfuur. Voorafgaand aan de metingen werden de verschillende toestellen 
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onderling vergeleken en eventueel gecorrigeerd. De microaethalometer bepaalde de BC-concentratie 

aan de hand van de verandering in de attenuatie van het licht door een filterticket en BC wordt klassiek 

bij een golflengte van 880 nm gemeten. De multiwavelength aethalometer daarentegen meet BC bij 

twee golflengten (BC 370 nm en BC 880 nm). Door het verschil in de golflengte-afhankelijkheid van de 

absorptie van deeltjes afkomstig van houtverbranding te vergelijken met deeltjes afkomstig van 

fossiele bronnen, kon de specifieke bijdrage van houtverbranding aan BC (BCWB) bepaald worden. In 

deze studie werd onder andere een AE33 multiwavelength aethalometer gebruikt maar ook de 

kleinere toestellen (MA200 en MA350) werden ingezet. Bij de kleinere toestellen kon soms de BCWB 

niet bepaald worden omdat BC (880 nm) groter was dan BC (370 nm), waardoor de BCWB uiteindelijk 

negatief was. Dit fenomeen trad vooral op bij lage BC-concentraties of een plotse stijging in de BC-

concentraties.  

 Meting van fijn stof 

Fijn stof werd gemeten met behulp van de Grimm optische monitor (Tabel 1). Deze monitor meet de 

PM1-, PM2,5- en PM10-concentraties met een hoge resolutie (1 minuut). Bij verwerking werd 

omgerekend naar een halfuurgemiddelde concentratie. Tijdens de pilootfase waren de Grimm 

optische monitors echter niet beschikbaar waardoor er ook geen fijnstofmeting werd uitgevoerd. 

Fijn stof en dan met name PM2,5 werd ook bemonsterd door middel van Harvard-type MS&T area 

samplers (Air Diagnostics USA, (Tabel 1) op een teflonmembraan filter. Aan een aanzuigdebiet van 10 

L/min, werd gedurende telkens drie à vier dagen bemonsterd om overbelading van de filter te 

vermijden. Vervolgens werden de stalen gravimetrisch geanalyseerd om massaconcentraties te 

bepalen.  

 Meting van PAKs 

De methode om PAKs te meten was gebaseerd op thermische desorptie gekoppeld aan een GC-MS 

toestel. Bij deze techniek werd de bemonsterde omgevingslucht over een thermisch patroon gepompt 

dat gevuld was met een combinatie van adsorptiemedia (mixed bed, PDMS-Tenax (Tabel 1)). Het 

patroon werd rechtstreeks in het analysetoestel geïntroduceerd zonder verdere opwerking, zoals 

beschreven door Lazarov et al. 2013 [17]. In de huidige studie werd het patroon beladen met een 

luchtvolume van 1000 L gedurende 36 uur. De PAKs componenten naftaleen, acenaftyleen, 

acenafteen, fluoreen, fenantreen, antraceen, fluorantheen, pyreen, benzo(a)antraceen, chryseen, 

benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen, benzo(a)pyreen, indeno(1,2,3-cd)pyreen en 

benzo(g,h,i)peryleen werden gekwantificeerd. Tijdens de pilootfase werden de PAKs-meting 

uitgevoerd in beide woningen voor en na de interventie (Tabel 2). 

Tabel 2: overzicht PAKs metingen uitgevoerd tijdens de pilootfase. 
Binnenlucht Buitenlucht 

2 x 24u staal 1 x 24u staal 

1 x 3-dagen staal 1 x 3-dagen staal 

 Meting van koolstofmonoxide 

De CO-concentraties werden gemeten door middel van een koolstofmonoxide-specifieke 

elektrochemische detectiecel (Tabel 1). De metingen werden uitgevoerd met een tijdsresolutie van 

1 minuut. Alle CO-meetinstrumenten werden voor de aanvang van de campagne gekalibreerd onder 
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laboratoriumomstandigheden door het aanbieden van verschillende gekende CO-concentraties aan 

de toestellen die representatief waren voor binnenluchtconcentraties. 

 Meting van temperatuur, relatieve vochtigheid en 

koolstofdioxide 

De Catec Climabox (Tabel 1) werd ingezet om CO2, relatieve vochtigheid en temperatuur bij een hoge 

tijdsresolutie te meten (1 minuut). De toestellen werden voorafgaand aan de campagnes gekalibreerd 

in klimaatkamers; hierin werden ze blootgesteld aan een reeks CO2-concentraties, temperaturen en 

relatieve vochtigheden, waarbij elk van deze parameters gekalibreerd werd. 

 Tijdslijn pilootfase 

In Tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de meetperioden (traditioneel stoken – niet stoken – 

bewust beter stoken) van de pilootfase die simultaan uitgevoerd werden in beide woningen. In de 

volgende paragrafen worden de meetperioden verder toegelicht. 

 Niet stoken 

Tijdens de “niet stoken” periode werd de kachel niet gestookt en werd de kamer verlucht zodat 

mogelijk achterblijvende vervuilende stoffen werden “uitgewassen”. Er was een “niet stoken” periode 

zowel voor de start van TS-periode als tussen de TS- en BBS-periode. 

 Traditioneel stoken 

Tijdens deze fase deelnemers pasten hun eigen stookgedrag toe. In de pilootfase werd de ‘traditioneel 

stoken’ meetperiode als het ware ‘geforceerd’ uitgevoerd om op die manier een maximaal verschil te 

kunnen waarnemen tussen de TS- en BBS-periode. In deze fase staken beide deelnemers hun kachel 

aan via het ‘vast scenario’. Na een aantal dagen werd het vast scenario uitgebreid en gecombineerd 

met subscenario’s:  

- Dag 1-4: enkel gebruik van het ‘vast scenario’: krantenpapier en bottom-up methode 

- Dag 5-6: vast scenario + kacheldeur vaak openen 

- Dag 7-8: vast scenario + overbeladen 

 Bewust beter stoken 

Tijdens deze fase kregen de deelnemers stookinstructies om hun kachel op een bewust beter manier 

te stoken (dag 11-17):  

- De kachel werd aangemaakt met alleen maar aanmaakblokjes en aanmaakhout  

- De kachel werd aangestoken met behulp van de Zwitserse methode 

- De kachel mocht niet overbeladen worden  

- De luchttoevoer werd nauwkeurig afgestemd 

- De kachel werd enkel gestookt met stookhout aangeleverd door de studie  
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Tabel 3: overzicht van de meetperiode tijdens de pilootfase simultaan in 2 woningen. 

Tijdens beide stookperioden is het aangewezen om de ruimte waarin de kachel staat dagelijks (en bij voorkeur de rest van het huis ook) te verluchten voordat de kachel 

opnieuw wordt aangestoken. 

 

 NIET STOKEN TRADITIONEEL STOKEN NIET STOKEN BEWUST BETER STOKEN  
 Do Vrij Za Zo Ma Di Woe Do Vrij Za Zo Ma Di Woe Do Vrij Za Zo Ma 

DAG -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Stoken  X X X X X X X X   X X X X X X X 
Verluchten X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Krantenpapier   X X X X X X X X          

Bottom-up   X X X X X X X X          

Kacheldeur vaak openen       X X            

Overbeladen          X X          

                    
Aanmaakblokjes/hout             X X X X X X X 

Zwitserse methode             X X X X X X X 

Niet overbeladen             X X X X X X X 

Geen contact met wanden             X X X X X X X 

Goede luchttoevoer             X X X X X X X 

                    
Dagboek kachelgebruik   X X X X X X X X   X X X X X X X 

Activiteiten dagboek   X X X X X X X X   X X X X X X X 
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 Meetlocaties 

 Meetlocatie 1 

De woning op meetlocatie 1 bevond zich in een landelijk gebied. Meerdere directe buren hadden ook 

een houtkachel. Het was een vrijstaande woning die ongeveer een 10-15 m van de straat lag. De 

dubbelwandige houtkachel uit gietijzer stond in de woonkamer die afgesloten was van de keuken. De 

houtkachel werd voornamelijk als bijverwarming gebruikt. De meettoestellen voor de 

binnenluchtmeting stonden opgesteld op ongeveer 2 m afstand van de kachel en op een tafeltje van 

ongeveer 1 m hoog (Figuur 4). 

De buitenopstelling bij locatie 1 lag op ongeveer 40 m van de straat en de buitenopstelling bevond 

zich ten NW ten opzichte van de eigen schouw. Dit betekent dat bij ZO-wind de buitenopstelling het 

meest beïnvloed werd door de uitstoot van de eigen schouw. In het begin van de TS-meetperiode was 

er een brand uitgebroken in een groot publiek gebouw op 2,5 km ten zuidoosten van locatie 1.  

 
Figuur 4: overzicht van de locatie van de kachel en meetopstelling voor de binnenluchtmeting bij meetlocatie 1. 

 Meetlocatie 2 

De woning op meetlocatie 2 bevond zich ook in een landelijk gebied. Het was een vrijstaande woning 

die ongeveer 5 m van de straat lag. De houtkachel stond in een leefruimte op ongeveer 20 m van de 

straat. In deze ruimte werd de houtkachel als hoofdverwarming gebruikt. De meettoestellen voor de 

binnenluchtmeting stonden opgesteld op ongeveer 1,5 m afstand van de kachel en op een tafeltje van 

ongeveer 1 m hoog (Figuur 5). 

De buitenopstelling bevond zich ten ZW ten opzichte van de schouw. Dit betekent dat bij NO-wind de 

buitenopstelling het meest beïnvloed werd door de uitstoot van de eigen schouw.  
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Figuur 5: overzicht van de locatie van de kachel en meetopstelling voor de binnenluchtmeting bij meetlocatie 2. 

 Uitmiddelingstijden 

Om de polluent concentraties over een bepaalde periode te kunnen bepalen, werken we met 

zogenaamde “uitmiddelingstijden”. Hiervoor werd de polluent concentratie per minuut uitgemiddeld 

over een bepaalde tijdsduur. De respectievelijke uitmiddelingstijden in deze studie waren: 

- 0-30 min: het eerste half uur na het aansteken van de kachel. Deze fase bevat vooral de 

aanmaakfase van de houtkachel en de kacheldeur is voor langere tijd open.  

- 30-90 min: na de start van het aanmaken van de kachel. Deze fase bevat het eigenlijke branden 

van de kachel na het aanmaken maar bevat niet de zogenaamde “aanmaakpiek” aangezien deze 

piek meestal in het eerste half uur (0-30 min voorkomt). 

- 0-240 min: vanaf de start van het aanmaken van de kachel tot het einde van de stooktijd. In deze 

fase veronderstellen we dat als de kachel ’s avonds werd aangemaakt, de belangrijkste 

stookperiode hierin vervat was. Bovendien was deze fase ook niet te lang, zodat er niet te veel 

uitmiddelingstijd wordt opgenomen waarin er geen stookactiviteit was. 

- 6-6u (24u): daggemiddelde van 6u ‘s morgens tot de volgende dag 6u ‘s morgens. Er werd gekozen 

om te beginnen om 6u ’s morgens en niet om middernacht zodat er geen stookeffect van de dag 

voordien werd meegenomen.  

In de pilootfase werd enkel de BC-concentraties voorgesteld volgens deze vier verschillende 

uitmiddelingstijden. 

 Verwerking resultaten 

De meetresultaten van beide meetperioden werden descriptief met elkaar vergeleken met grafische 

weergave. De metingen werden gepaard omdat iedere woning zijn eigen controle was. Omwille van 

de beperkte grootte van de studiepopulatie (2 woningen) in dit pilootproject, was het niet zinvol om 

statistische analysetechnieken te gebruiken om de onderzoeksvragen te beantwoorden. Bovendien 

ging het hier om een pilootfase, waarbij het doel was om een verkennende en semi-kwantitatieve 

analyse uit te voeren. Daarom werden descriptieve technieken toegepast om in een eerste verkenning 

factoren te identificeren die in toekomstige projecten rond deze problematiek de focus kunnen 

bepalen.   
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 RESULTATEN 

In de pilootfase werden de experimenten door twee vrijwilligers uitgevoerd. Hierbij werden duidelijke 

afspraken gemaakt in verband met de tijdsduur van het stoken en werden alle handelingen nauwkeurig 

bijgehouden want dit is zeer belangrijk voor de interpretatie van de resultaten. 

 BC-concentraties in Vlaanderen 

BC-concentraties in de buitenlucht konden een invloed hebben op de binnenluchtconcentraties. De 

gemiddelde BC-concentraties (daggemiddelden) voor Vlaanderen tijdens de meetperiode zijn 

samengevat in Tabel 4. We zagen dat tijdens de BBS-periode de gemiddelde BC-concentraties voor 

Vlaanderen hoger waren dan de gemiddelde BC-concentraties gemeten tijdens de TS-periode. De BC- 

concentraties in de buitenlucht waren dus niet gelijkaardig voor beide meetperioden. 

Tabel 4: gemiddelde achtergrond BC-concentraties in de buitenlucht in Vlaanderen tijdens de verschillende 
meetperiodes. 

BC-concentratie Niet stoken Traditioneel stoken Bewust beter stoken 
Daggemiddelde (µg/m³) 1,53 ± 0,43 1,33 ± 0,48 2,13 ± 0,58 

 Black carbon in de binnen- en buitenlucht 

 Verloop van de BC-concentraties over tijd 

Meetlocatie 1 

Hieronder worden de belangrijkste bevindingen omtrent meetlocatie 1 samengevat. De verhoogde 

en/of piek BC-concentraties werden hoofdzakelijk waargenomen telkens bij het aansteken van de 

kachel (Figuur 6): 

- De hoogte van de piek verschilde van dag tot dag; de piekhoogte varieerde tussen 1,4 µg/m³ en 

6,3 µg/m³ tijdens TS-periode en tussen 1,1 µg/m² en 4,7 µg/m³ tijdens BBS-periode. 

- De hoogte van de pieken tijdens de BBS-periode was meestal, maar niet altijd, lager in vergelijking 

met de pieken tijdens TS-periode. Het is niet duidelijk of dit op toeval berustte. De verschillen 

binnen 1 woning waren echter groter dan de verschillen tussen de twee woningen. 

- De hoogste indoor BC-piek werd waargenomen (in de TS-stookperiode) op een ogenblik dat de 

kachel slecht trok. De concentraties waren echter niet altijd zo extreem hoog op de momenten 

dat een slechte trek van de schouw werd gerapporteerd. Het is wel aannemelijk dat een slecht 

trekkende schouw leidde tot verhoogde binnenlucht BC-concentraties. De trek van de schouw 

hangt zowel af van de schouw en de verbrandingscondities in de kachel als van de 

meteorologische omstandigheden. 

- Een brandende kaars tijdens de “niet stoken” periode leidde ook tot een kleine BC-piek. 

Bij het vullen of openen van de kachel waren er beperkt verhoogde BC-concentraties waar te nemen 

maar deze pieken waren veel minder uitgesproken dan de waargenomen piek bij het aansteken van 

de kachel. Waarschijnlijk was intussen een betere en sterkere verbranding tot stand gekomen in de 

kachel, waardoor een betere trek gegenereerd werd en er bijgevolg minder vervuilende stoffen vanuit 

de kachel in de binnenlucht terecht kwamen.  

Actief verluchten had ook een invloed op de gemeten binnenlucht BC-concentraties: 
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- Een verhoging van de binnenlucht BC-concentraties werd waargenomen wanneer de 

buitenconcentraties hoog waren als gevolg van verluchten, zowel tijdens de stookperioden als 

tijdens het niet stoken. 

- De BC-concentraties in de binnenlucht tijdens het verluchten liepen op tot 2,4 µg/m3. Deze piek 

werd gemeten op de laatste stookdag van de TS-meetperiode bij een buitenluchtconcentratie van 

3,4 µg/m3 terwijl de binnenluchtconcentratie net vooraf aan het verluchten lager was dan 1 

µg/m3.  

- Er werd geen effect op de binnenluchtconcentraties waargenomen wanneer de 

buitenluchtconcentraties op het ogenblik van verluchten laag waren (de derde en vierde van de 

TS-fase). 

- De binnenluchtconcentraties namen ook toe wanneer er niet actief verlucht werd, maar dit 

gebeurde meer geleidelijk aan.  

Het is belangrijk dat de onderzoekers weten wanneer er (exact) verlucht werd om de resultaten juist 

te kunnen interpreteren. De verhoogde binnenluchtconcentraties als gevolg van toegenomen 

buitenluchtconcentraties waren waarschijnlijk niet of niet enkel te wijten aan de uitstoot van de eigen 

schouw. Ook lokale emissies en/of verhoging van de achtergrondconcentraties, door huishoudelijke 

verwarming in de buurt en/of meteorologische omstandigheden, droegen bij aan de verhoogde 

buitenluchtconcentraties.  

Het was niet evident om de verschillende beïnvloedende factoren van elkaar te onderscheiden. Het 

aansteken van de kachel leidde meestal tot een duidelijke piek maar de invloed van verluchten, het 

binnendringen van ‘vervuilde’ buitenlucht (infiltratie), het openen van de kacheldeur en het bijvullen 

was onduidelijk. Deze parameters willen we idealiter zoveel mogelijk constant houden bij de 

uitvoering van de projectfase maar we hebben het effect van deze parameters echter niet altijd in de 

hand.  

Meetlocatie 2 

Als we het verloop van de binnenlucht BC-concentraties op meetlocatie 2 bekijken in Figuur 7 zien we 

opmerkelijke verschillen in vergelijking met meetlocatie 1:  

- In vergelijking met meetlocatie 1 waren de piek BC-concentraties extreem hoog; bij meetlocatie 1 

was de hoogste piek ongeveer 6,5 µg/m³ terwijl de laagste pieken bij meetlocatie 2 al meer dan 6 

µg/m³ waren. De hoogste BC-piek bij meetlocatie 2 was ongeveer 153 µg/m³ en dat is meer dan 

20 maal hoger dan de hoogste piek bij meetlocatie 1. 

- De gemeten concentraties bij meetlocatie 2 waren vaak tot tienmaal hoger in vergelijking met 

meetlocatie 1. 

- De pieken tijdens de BBS-periode waren nog veel groter dan de al reeds grote pieken van de TS-

periode. Het bewust beter stoken lukte duidelijk niet bij deze kachel. 

- De piekconcentratie bij het aanmaken van de kachel was hoger wanneer er gemeld werd dat de 

kachel slecht trok (tussen 50 µg/m³ tot 93 µg/m³). Het slecht trekken van de kachel kwam zowel 

voor tijden de TS-periode als tijdens de BBS-periode.  

- De allerhoogste concentratie werd gemeten wanneer een andere operator de kachel aanmaakte, 

het is niet zeker of dit al dan niet op toeval berust. 

We konden vaststellen dat de kachel en/of schouw bij meetlocatie 2 slecht trok waardoor er een 

onvolledige verbranding ontstond in de kachel en de binnenluchtvervuiling sterk toenam. Een slecht 
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trekkende schouw kan dus een zeer grote impact hebben op de binnenluchtkwaliteit. Bovendien kon 

de Zwitserse methode niet toegepast worden bij deze kachel en de BC-concentraties namen in zeer 

grote mate toe tijdens de BBS-periode. 
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Figuur 6: binnen (blauw) en buiten (oranje) BC-concentraties gedurende de pilootfase uitgezet in functie van de tijd voor meetlocatie 1. 
Rode pijl = traditioneel stoken, groene pijl = bewust beter stoken, grijze pijl = niet stoken. 
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Figuur 7: binnen (blauw) en buiten (oranje) BC-concentraties gedurende de pilootfase uitgezet in functie van de tijd voor meetlocatie 2. 
Rode pijl = traditioneel stoken, groene pijl = bewust beter stoken, grijze pijl = niet stoken. 
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 Verschillende uitmiddelingstijden indoor BC-concentraties 

Op voorgaande figuren was duidelijk te zien dat bij herhaling van een experiment er verschillende 

concentraties werden gemeten. Deze verschillen waren enerzijds te wijten aan het stoken zelf; door 

het openen van kacheldeur, trek van de schouw, aanmaken van de kachel, enz. anderzijds aan het 

verluchten van de ruimte en het tijdstip waarop dit gebeurde in relatie tot de heersende 

buitenconcentraties.  

De grootste BC-pieken in de binnenlucht werden waargenomen bij het aanmaken van de kachel. De 

pieken waren kleiner bij het openen van de kachel of bij het verluchten van de binnenruimte wanneer 

de buitenlucht BC-concentraties hoger waren dan de binnenlucht BC-concentraties. Verder stelden 

we ook vast dat de BC-concentraties slechts geleidelijk afnamen na de gebeurtenissen die voor 

dergelijke piekconcentraties zorgden. Naast piekconcentraties kon het stoken ook verantwoordelijk 

zijn voor kleine verhogingen van de binnenlucht BC-concentraties waardoor de BC-concentraties 

geleidelijk aan toenamen en de pieken minder duidelijk af te lezen waren. Wegens het sterk 

dynamisch karakter van de binnenlucht BC-concentraties in relatie tot stookactiviteiten, was het van 

groot belang dat we de juiste uitmiddelingstijd weergeven. De respectievelijke uitmiddelingstijden in 

deze pilootfase waren: 

- 0-30 min: het eerste half uur na het aansteken van de kachel.  

- 30-90 min: na de start van het aanmaken van de kachel.  

- 0-240 min: vanaf de start van het aanmaken van de kachel tot het ‘einde’ van de stooktijd.  

- 6-6u (24u): daggemiddelde van 6u ‘s morgens tot de volgende dag 6u ‘s morgens.  

Tijdens de “niet stoken” periode werd de kachel niet aangestoken en was er geen 0-30 min, 30-90 min 

en 0-240 min uitmiddelingstijd beschikbaar. Daarom werd een “starttijdstip” gekozen (op basis van de 

andere stookdagen) om een startmoment te hebben zodat de uitmiddeling toch uitgevoerd kon 

worden. Figuur 8 toont een voorbeeld patroon van een typisch dagverloop van het stookexperiment 

met weergave van de verschillende uitmiddelingstijden. 

 

Figuur 8: voorbeeld van een dagprofiel van de binnenlucht BC-concentraties met de respectievelijke 
uitmiddelingstijden aangeduid in de figuur (woning 1). 
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In Figuur 9 worden de gemiddelde concentraties voor de respectievelijke uitmiddelingstijden voor 

meetlocatie 1 getoond. De gemiddelde binnenlucht BC-concentraties waren telkens hoger tijdens de 

TS-periode voor de uitmiddelingstijden 0-30 min, 30-90 min en 0-240 min dan tijdens de BBS-periode. 

Voor de 24u uitmiddelingstijd was er geen verschil tussen de TS- en BBS-periode, mogelijk als gevolg 

door infiltratie van buitenlucht in de uren dat er niet gestookt werd tijdens de BBS-periode. De 

gemiddelde BC-concentraties tijdens de “niet stoken” periode waren voor iedere uitmiddelingstijd 

steeds lager dan de TS- en BBS-periode.  

 

Figuur 9: gemiddelde binnenlucht BC-concentraties met respectievelijke uitmiddelingstijden voor meetlocatie 1.  
De respectievelijke uitmiddelingstijden waren: 0-30 minuten, 30-90 minuten en 0-240 minuten na het aansteken 

van de kachel. Verder werden de BC-concentraties nog uitgemiddeld naar daggemiddelden van 6u in de ochtend 

tot de dag erna 6u in de ochtend (6-6u). De gemiddelde concentraties voor de TS-periode worden in het roze 

weergegeven, de gemiddelde concentraties voor de BBS-periode in het groen en de gemiddelde concentraties 

voor de “niet stoken” periode in het grijs. De boxplots staan voor P25 en P75, de middenlijn stelt de mediaan voor 

en de X het gemiddelde. De lijntjes of whiskers stellen de minimum en maximum voor. 

In Figuur 10 worden de gemiddelde concentraties met hun respectievelijke uitmiddelingstijd voor 

meetlocatie 2 getoond. Bij deze meetlocatie zagen we net het tegengestelde van meetlocatie 1; de 

gemiddelde binnenlucht BC-concentraties waren telkens hoger tijdens de BBS-periode. Dit kon 

verklaard worden door het feit dat de Zwitserse methode niet kon toegepast worden bij meetlocatie 2. 

De gemiddelde absolute BC-concentraties bij meetlocatie 2 waren ook in het algemeen zeer hoog in 

vergelijking met meetlocatie 1. 
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Figuur 10: gemiddelde binnenlucht BC-concentraties met respectievelijke uitmiddelingstijden voor meetlocatie 2.  
De respectievelijke uitmiddelingstijden waren: 0-30 minuten, 30-90 minuten en 0-240 minuten na het aansteken 
van de kachel. Verder werden de BC-concentraties nog uitgemiddeld naar daggemiddelden van 6u in de ochtend 
tot de dag erna 6u in de ochtend (6-6u). De gemiddelde concentraties voor de TS-periode worden in het roze 
weergegeven, de gemiddelde concentraties voor de BBS-periode in het groen en de gemiddelde concentraties 
voor de “niet stoken” periode in het grijs. De boxplots staan voor P25 en P75, de middenlijn stelt de mediaan voor 
en de X het gemiddelde. De lijntjes of whiskers stellen de minimum en maximum voor. 

 Buitenlucht BC-concentraties 

Buitenlucht BC-metingen (oranje lijn in Figuur 6 en Figuur 7) werden in eerste instantie uitgevoerd om 

na te gaan in welke mate de condities vergelijkbaar waren tijdens éénzelfde meetperiode tussen beide 

meetlocaties en/of tussen de TS- en BBS-meetperiode op éénzelfde locatie.  

We zagen dat de binnenluchtconcentraties de buitenlucht BC-concentraties meestal volgden maar dit 

gebeurde meestal geleidelijk en was afhankelijk van de verluchting. Maar er waren ook pieken in de 

binnenlucht BC-concentraties waar te nemen wanneer de buitenlucht BC-concentraties sterk 

verhoogd waren. Op andere stookdagen zagen we een stijging van de buitenlucht BC-concentraties 

nadat de binnenluchtconcentraties stegen door het aansteken van de kachel. Deze stijging in de 

buitenlucht BC-concentraties kon het gevolg zijn van de uitstoot van de eigen schouw die gemeten 

werd, maar kon ook gerelateerd zijn aan bronnen in de buurt of aan een algemene verslechtering van 

de luchtkwaliteit in een grotere regio.  

Om na te gaan in welke mate de uitstoot van de eigen kachel de buitenlucht BC-concentraties 

beïnvloedde, zetten we ook de buitenlucht BC-concentraties gedurende de volledige meetcampagne 

van meetlocatie 2 uit op de grafiek van meetlocatie 1, zoals getoond in Figuur 11. De stijging in de 

buitenlucht BC-concentraties waren meestal vergelijkbaar tussen beide meetlocaties en dus was de 

toename te wijten aan een stijging van de BC-concentraties over een groter gebied, al dan niet 

beïnvloedt door gewijzigde meteo condities en bronnen.  
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Figuur 11: de buitenluchtconcentraties gemeten nabij meetlocatie 2 (groene stippenlijn) zijn toegevoegd aan de 
binnen (blauw) en buiten (oranje) BC-concentraties gemeten nabij meetlocatie 1.  
Rode pijl = traditioneel stoken, groene pijl = bewust beter stoken, grijze pijl = niet stoken. 
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 Invloed van de windrichting op de BC-concentraties in de 

buitenlucht 

De heersende windrichting gedurende de volledige studieduur van de pilootfase is weergegeven in 

Figuur 12. 

 

Figuur 12: overzicht van de windrichting tijdens de pilootfase. 
Bij meetlocatie 1 blies ZO-wind de uitstoot van de eigen schouw over de buitenmeetopstelling (blauw) terwijl bij 
meetlocatie 2 NO-wind de uitstoot van de eigen schouw over de buitenmeetopstelling blies (groen). Rode pijl = 
traditioneel stoken, groene pijl = bewust beter stoken, grijze pijl = niet stoken. 

De buitenmeetopstelling van meetlocatie 1 stond ten NW van de eigen schouw en dus bij ZO-wind 

(rond 120°) waaide de uitstoot van de eigen schouw over de meetopstelling (blauw in Figuur 12). De 

buitenmeetopstelling van meetlocatie 2 stond ten ZW van de eigen schouw en dus bij NO-wind (rond 

45°) wind waaide de uitstoot van de eigen schouw over de buitenmeetopstelling (groen in Figuur 12). 

 

Op meetlocatie 1 zagen we een uitgesproken piek in de buitenluchtconcentraties wanneer de wind 

naar ZO draaide (paarse cirkels Figuur 13). Op bepaalde dagen namen ook de BC-concentraties 

gemeten door de VMM meetstations gelijktijdig toe met de buitenlucht BC-concentraties op 

meetlocatie 1. Dit was echter niet altijd het geval en konden we ervan uitgaan dat we op die 

momenten de uitstoot van de eigen schouw registreerden in de buitenlucht.  



                                                             38      

 

Figuur 13: overzicht van de momenten waarop de windrichting op meetlocatie 1 draaide en de uitstoot van de 
eigen schouw over de buitenmeetopstelling blies (paarse cirkels).  
Rode pijl = traditioneel stoken, groene pijl = bewust beter stoken, grijze pijl = niet stoken. 

Op meetlocatie 2 zagen we een uitgesproken piek in de buitenluchtconcentraties wanneer de wind 

naar NO draaide (paarse cirkels Figuur 14). 
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Figuur 14: overzicht van de momenten waarop de windrichting op meetlocatie 2 draaide en de uitstoot van de 
eigen schouw over de buitenmeetopstelling blies (paarse cirkels).  
Rode pijl = traditioneel stoken, groene pijl = bewust beter stoken, grijze pijl = niet stoken. 

 Gravimetrische bepaling van fijn stof 

Fijn stof werd bemonsterd met behulp van de Harvard Impactor (HI). Aan een aanzuigdebiet van 

10 L/min, werd gedurende telkens 3 à 4 dagen bemonsterd om overbelading van de filter te 

vermijden. Vervolgens werden de filters gravimetrisch geanalyseerd om de gemiddelde 

massaconcentratie over een bepaalde tijd te bepalen (Tabel 5). De bemonsteringsperiodes waren 

echter niet volledig vergelijkbaar tussen woning 1 en 2 omdat de filters op verschillende momenten 

gewisseld werden waardoor de bemonsteringsperiode varieerde van 2 tot 4 dagen per filter per 

meetlocatie. 

Zoals dat voor black carbon het geval was, was ook de gemiddelde PM2,5-massaconcentratie in de 

buitenlucht afhankelijk van de achtergrondconcentraties, lokale bronnen (buren, drukke weg) en/of 

de uitstoot van de eigen schouw die over de buitenopstelling werd geblazen door de wind.  
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Tabel 5: gemiddelde PM2,5-massaconcentratie tijdens de pilootfase voor beide meetlocaties. 
PM2,5 (µg/m³)  Meetlocatie 1 Meetlocatie 2 

Traditioneel stoken Binnenlucht 11,1 31,5 

Buitenlucht  11,9 11,1 

Niet stoken Binnenlucht 10,5 10,2 

Buitenlucht  15,5 17,7 

Bewust beter stoken Binnenlucht 13,2 28,3 

Buitenlucht  13,7 17,4 

Voor meetlocatie 1 was de gemiddelde massaconcentratie in de binnenlucht hoger tijdens de BBS-

periode dan in vergelijking met de TS-periode (Tabel 5). In tegenstelling tot een verbetering in BC-

concentraties, leek er dus geen verbetering in fijnstofconcentraties tijdens de BBS-periode op te 

treden. Voor meetlocatie 2 zagen we dat de gemiddelde massaconcentratie in de binnenlucht tijdens 

beide meetperioden zeer hoog was in vergelijking met woning 1, net zoals de zeer hoge BC-

concentraties in de binnenlucht van meetlocatie 2. De gemiddelde massaconcentratie in de 

binnenlucht tijdens de BBS-meetperiode was wel afgenomen ten opzichte van de TS-meetperiode. 

 PAKs in de binnen- en buitenlucht 

Op beide meetlocaties werden de volgende PAKs metingen uitgevoerd: 

1. Twee afzonderlijke 24u metingen in de binnenlucht: 24u meting (1) en 24u meting (2) 

2. Eén 24u meting in de buitenlucht 

3. Eén 3-dagen meting in de binnenlucht 

4. Eén 3-dagen meting in de buitenlucht 

Op basis van deze metingen werden de volgende berekeningen uitgevoerd: 

- Gemiddelde 24u meting op basis van de twee afzonderlijke 24u metingen: 24u meting (1) en 

24u meting (2) 

- Indoor/outdoor ratio 

De resultaten voor meetlocatie 1 worden weergegeven in Tabel 6 en voor meetlocatie 2 in Tabel 7. Na 

analyse bleek dat de resultaten van het 3-dagen staal moeilijk te interpreteren waren en daarom 

zullen we in de projectfase alleen nog maar een 24u staalname verzamelen. Op basis van Tabel 6 en 

Tabel 7 zagen we dat de naftaleen concentratie zeer hoog was ten opzichte van de overige PAKs en 

dat bij beide meetlocaties. Merk op dat de meeste PAK-concentraties bij meetlocatie 2 vaak veel 

groter waren dan deze bij meetlocatie 1. Deze resultaten lagen in dezelfde lijn als de BC- en 

fijnstofresultaten. Verder waren de buitenluchtconcentraties voor beide meetlocaties hoger tijdens 

de BBS-periode dan tijdens de TS-periode. 
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Tabel 6: overzicht PAKs-metingen voor meetlocatie 1. 

PAK-concentratie 
(ng/m³) 

Traditioneel stoken Bewust beter stoken 

24u 
meting 

(1) 

24u 
meting 

(2) 

Gemid. 
(1 en 2) 

3-dagen 
24u 

meting 
I/O 

ratio 
24u meting 

(1) 

24u 
meting 

(2) 

Gemid. 
(1 en 2) 

3-dagen 
24u 

meting 
I/O 

ratio 

 Indoor Indoor Indoor Indoor Outdoor  Indoor Indoor Indoor Indoor Outdoor  

Naftaleen 278,3 356,2 317,24 263,4 22,4 12,4 147,7 142,6 145,14 21,2 83,0 1,8 

Acenaftyleen 0,9 0,9 0,94 21,0 1,5 0,6 <LOD 11,7 11,72 0,2 3,4 <LOD 

Acenafteen 8,3 11,0 9,64 6,2 0,5 15,6 2,2 1,6 1,92 0,4 3,6 <LOD 

Fluoreen 3,6 0,9 2,27 <LOD 1,0 3,6 4,8 5,4 5,12 0,8 3,7 1,3 

Fenantreen 5,3 6,0 5,62 0,8 2,1 2,5 4,8 4,2 4,51 0,4 6,4 0,8 

Antraceen 1,2 1,0 1,13 <LOD 0,4 2,9 1,4 1,6 1,51 0,1 1,9 0,7 

Fluorantheen 0,8 0,8 0,80 0,6 0,7 1,1 0,7 1,1 0,92 0,2 2,2 0,3 

Pyreen 0,6 0,4 0,52 0,5 0,5 1,3 0,8 1,2 1,00 0,2 2,0 0,4 

Benzo(a)antraceen <LOD <LOD <LOD <LOD 0,2 0 0,2 0,4 0,34 0,1 0,9 0,3 

Chryseen 0,2 <LOD 0,11 <LOD 0,3 0,8 0,5 0,8 0,65 0,3 1,3 0,4 

Benzo(b)fluorantheen <LOD <LOD 0,00 <LOD <LOD 0 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 0 

Benzo(k)fluorantheen <LOD <LOD 0,00 <LOD <LOD 0 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 0 

Benzo(a)pyreen 1,2 <LOD 0,59 <LOD 1,0 1,2 <LOD 7,5 3,75 2,9 10,9 0 

Indeno(1,2,3,-
cd)pyreen 

<LOD <LOD 0,00 <LOD <LOD 0 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 0 

Benzo(g,h,i)peryleen <LOD <LOD 0,00 <LOD <LOD 0 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 0 

De gemiddelde 24u meting was berekend op basis van 24u meting (1) en 24u meting (2). I/O = indoor/outdoor ratio. LOD: fluoreen = 0,001; LOD: acenaftyleen, antraceen, 

benzo(a)antraceen, chryseen, benzo(a)pyreen, indeno(1,2,3,-cd)pyreen = 0,01; LOD: benzo(b)fluorantheen = 0,04; LOD: benzo(g,h,i)peryleen = 0,07; LOD: benzo(k)fluorantheen 

= 0,15.  
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Tabel 7: overzicht PAKs-metingen voor meetlocatie 2. 

PAK-concentratie 
(ng/m³) 

Traditioneel stoken Bewust beter stoken 

24u 
meting 

(1) 

24u 
meting (2) 

Gemid. 
(1 en 

2) 
3-dagen 

24u 
meting 

I/O 
ratio 

24u meting 
(1) 

24u 
meting (2) 

Gemid. 
(1 en 

2) 
3-dagen 

24u 
meting 

I/O ratio 

 Indoor Indoor Indoor Indoor Outdoor  Indoor Indoor Indoor Indoor Outdoor  

Naftaleen 75,4 193,7 284,6 143,8 22,0 17,1 118,9 239,0 179,0 119,9 148,0 0,8 

Acenaftyleen 88,2 39,3 63,8 2,7 2,0 43,1 34,7 70,2 52,4 60,5 5,7 6,1 

Acenafteen 2,0 0,4 1,2 0,6 1,3 1,5 4,3 7,4 5,8 3,4 1,8 2,3 
Fluoreen 1,5 5,7 3,6 <0,001 1,0 1,5 10,3 9,5 9,9 11,8 3,7 2,8 

Fenantreen 2,9 20,7 11,8 0,5 1,9 1,5 17,7 15,5 16,6 15,2 7,8 2,3 
Antraceen 0,7 3,7 2,2 0,1 <0,01 0 5,2 4,6 4,9 9,6 2,4 2,1 

Fluorantheen 4,3 2,3 3,3 2,4 0,5 8,2 3,3 2,4 2,9 6,0 1,9 1,7 

Pyreen 3,5 0,4 1,9 1,6 0,3 10,6 2,8 1,7 2,3 6,7 1,7 1,7 

Benzo(a)antraceen 1,1 0,9 1,0 0,4 <0,01 0 1,3 0,2 0,7 3,6 0,6 2,2 

Chryseen 1,3 1,4 1,3 0,5 <0,1 0 1,6 0,3 0,9 3,4 1,1 1,5 
Benzo(b)fluorantheen <0,04 <0,04 0,0 <0,02 <0,04 0 <0,04 <0,04 0,0 <0,02 <0,04 0 

Benzo(k)fluorantheen <0,15 <0,15 0,0 <0,06 <0,15 0 <0,15 <0,15 0,0 <0,06 <0,15 0 

Benzo(a)pyreen 2,2 4,8 3,5 <0,001 0,5 4,1 10,7 <0,01 10,7 5,7 1,2 8,7 

Indeno(1,2,3,-
cd)pyreen 

<0,01 <0,01 0,0 <0,002 <0,002 0 <0,01 <0,01 0,0 <0,002 <0,01 0 

Benzo(g,h,i)peryleen <0,07 <0,07 0,0 <0,02 <0,02 0 <0,07 <0,07 0,0 <0,02 <0,07 0 

De gemiddelde 24u meting was berekend op basis van 24u meting (1) en 24u meting (2). I/O = indoor/outdoor ratio. LOD: fluoreen = 0,001; LOD: acenaftyleen, antraceen, 

benzo(a)antraceen, chryseen, benzo(a)pyreen, indeno(1,2,3,-cd)pyreen = 0,01; LOD: benzo(b)fluorantheen = 0,04; LOD: benzo(g,h,i)peryleen = 0,07; LOD: benzo(k)fluorantheen 

= 0,15.
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Figuur 15: indoor/outdoor ratio van de PAKs-metingen voor meetlocatie 1. 

 

Figuur 16: indoor/outdoor ratio van de PAKs-metingen voor meetlocatie 2. 

Het was echter niet mogelijk om een éénduidige conclusie te trekken op basis van deze resultaten. 

Daarom werd ook het indoor/outdoor ratio berekend voor deze PAKs en de resultaten zijn 

weergegeven in Figuur 15 en Figuur 16. Bij meetlocatie 1 was het I/O ratio voor alle PAKs hoger tijdens 

de TS-periode dan tijdens de BBS-periode en bij meetlocatie 2 was dat het geval voor een aantal PAKs. 
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De interventie leek een positief effect te hebben op de PAK-concentraties in de binnenlucht. Belangrijk 

om op te merken was dat BC-concentraties dagelijks varieerden net zoals de PAK-concentraties. 

 CO, CO2, temperatuur en relatieve vochtigheid 

De CO-concentraties werden enkel in de binnenlucht gemeten voor beide meetlocaties en zijn 

weergegeven in BIJLAGE 3: CO-concentraties pilootstudie in Figuur 35 voor meetlocatie 1 en in Figuur 

36 voor meetlocatie 2. De CO-meting bij meetlocatie 2 vertoonde veel hogere concentraties en meer 

uitgesproken pieken dan in vergelijking met meetlocatie 1. De pieken in de CO-concentraties kwamen 

bij meetlocatie 2 overeen met de BC-pieken. Een overzicht van de CO2-concentraties, temperatuur en 

relatieve vochtigheid (RV) voor beide meetlocaties is weergegeven in Tabel 8. Er waren er 

noemenswaardige verschillen zichtbaar tussen de TS- en BBS-periode van beide meetlocaties.  

Tabel 8: overzicht van de CO2-concentraties, temperatuur en relatieve vochtigheid in de binnen- en buitenlucht 

voor meetlocatie 1 en 2. 
 

CO2 (ppm) Temperatuur (°C) Relatieve vochtigheid (RV, %) 
 

Gemiddelde Minimum Maximum Gemiddelde Minimum Maximum Gemiddelde Minimum Maximum 

Indoor meetlocatie 1          

Niet stoken voor start 
studie 

459 256 791 22,6 14,8 25,9 44,1 34,3 82,7 

Traditioneel stoken 422 255 1894 22,9 17,8 29,1 39,1 27,3 70,1 

“niet stoken” periode - - - - - - - - - 

Bewust beter stoken 478 288 762 23,0 18,1 28,3 37,8 28,8 43,7 

Outdoor meetlocatie 1          

Niet stoken voor start 
studie 

- - - 6,0 1,8 10,8 83,4 69,6 91,0 

Traditioneel stoken - - - 4,4 -2,1 9,2 83,4 64,3 92,4 

“niet stoken” periode - - - 2,5 -2,5 6,3 88,0 77,9 92,9 

Bewust beter stoken 809,3 285,4 982,9 5,7 -2,9 13,6 82,7 42,2 92,5 

Indoor meetlocatie 2          

Niet stoken voor start 
studie 

441 268 791 17,8 16,1 20,2 52,4 47,9 59,0 

Traditioneel stoken 418 262 1027 19,8 14,5 28,2 43,4 30,2 55,7 

“niet stoken” periode - - - - - - - - - 

Bewust beter stoken 394 226 791 19,6 15,3 28,3 41,0 26,9 50,0 

Outdoor meetlocatie 2          

Niet stoken voor start 
studie 

658 373 1112 4,3 -0,2 10,8 83,3 60,1 94,0 

Traditioneel stoken 509 314 979 4,7 -2,1 9,4 82,2 68,1 92,4 

“niet stoken” periode 658 373 1112 4,2 -1,2 7,6 83,2 60,1 94,0 

Bewust beter stoken 570 359 851 4,7 -3,2 11,6 84,4 68,9 90,5 

Voor sommige parameters waren er voor enkele tijdstippen geen data beschikbaar (-).  
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 BESLUIT VAN DE PILOOTFASE EN AANBEVELINGEN VOOR PROJECTFASE 

De pilootfase werd uitgevoerd in twee woningen van vrijwilligers. Op basis van de resultaten 

beschreven in sectie 3.3 Resultaten kunnen we twee belangrijke conclusies trekken: 

1) De interventie leek een voorzichtig positief effect te hebben op de luchtkwaliteit in woning 1 

maar de dag-tot-dag verschillen waren soms groot; 

2) Het type kachel en een goed trekkende schouw waren uitermate belangrijk om de interventie, 

waaronder de Zwitserse methode, correct te kunnen toepassen. Bij woning 2 was de 

interventie niet gelukt omwille van deze redenen. 

 Effect van de interventie 

De pilootstudie toonde aan dat de dag-tot-dag verschillen voor black carbon soms groot waren, zowel 

het traditioneel stoken als het bewust beter stoken. Bijgevolg is het mogelijk dat kleine effecten niet 

waarneembaar waren. Het was onduidelijk in welke mate de heersende meteocondities, de 

achtergrondconcentraties in de buitenlucht en de uitstoot van de eigen schouw bijdroegen aan de 

gemeten (binnenlucht)-concentraties. Bovendien hadden de heersende meteocondities op zichzelf 

ook nog eens een invloed op de achtergrondconcentraties in de buitenlucht en op de trek van de 

schouw. We konden deze parameters niet constant houden voor en tijdens de interventie en dus 

kunnen deze parameters mogelijk tot een vertekend beeld hebben geleid. Tenslotte had actief 

verluchten ook een invloed op de binnenluchtconcentraties. 

Ondanks al deze variabelen leek de interventie toch een voorzichtig positief effect te hebben op de 

luchtkwaliteit in huis, althans bij meetlocatie 1. Zo zagen we dat de BC-pieken tijdens de BBS-periode 

over het algemeen lager waren dan de BC-pieken tijdens de TS-periode. Het aanmaken van de kachel 

was verantwoordelijk voor het merendeel van de BC-piek maar ook het (veelvuldig) openen van de 

kacheldeur kon leiden tot een toename in binnenlucht BC-concentraties. Bovendien waren de 

gemiddelde BC-concentraties in de binnenlucht tijdens de TS-periode telkens hoger voor de 

uitmiddelingstijden 0-30 min, 30-90 min en 0-240 min in vergelijking met de BBS-periode. Voor de 24u 

uitmiddelingstijd was er geen verschil tussen de TS- en BBS-periode. Ten tweede zagen we een daling 

in het I/O ratio voor alle PAKs bij meetlocatie 1 tijdens de BBS-periode ten opzichte van de TS-periode. 

Dus de interventie had ook een positieve impact op de PAK-concentraties in de binnenlucht bij 

meetlocatie 1. De meetmethode voor PAKs liet niet toe om PAK-concentraties op een gelijkaardige 

tijdsresolutie als BC te meten; maar het is waarschijnlijk dat sterke fluctuaties in de PAK-concentraties 

aanwezig waren binnen de tijdperiode van PAKs bemonstering. Bijgevolg is het moeilijk om te 

voorspellen welke dag het meest representatief zal zijn om de PAK-concentraties te meten in de 

projectfase van deze studie aangezien de PAK- en ook de BC-concentraties mogelijks sterk fluctueren 

tussen de verschillende stookdagen.  

We konden besluiten dat de interventie een positief effect had op de binnenlucht kwaliteit bij 

woning 1, maar dat we wel rekening moeten houden met mogelijk (grote) dag-tot-dag verschillen. 

Bijgevolg moet de meetperiode voldoende lang zijn om mogelijke effecten zeker te detecteren. 

 Toepasbaarheid van de Zwitserse methode 

Een tweede belangrijke conclusie die we uit deze pilootstudie konden trekken op basis van de 

resultaten van meetlocatie 2 was dat de interventie, en met name de Zwitserse methode, niet altijd 

toegepast kon worden. Zo zagen we geen verbetering in de BC-pieken of in het I/O ratio van de PAK-
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concentraties tijdens de BBS-periode bij meetlocatie 2. Integendeel, de BC-pieken waren tijdens de 

BBS-periode nog veel hoger dan tijdens de TS-periode. Hieruit besloten we dat de Zwitserse methode 

niet toegepast kon worden bij woning 2, waarschijnlijk als gevolg van het kacheltype (wordt bijgevuld 

langs boven en trekt geen lucht vanonder het vuur aan), en/of de lengte van de schouw (schouw was 

mogelijks niet hoog genoeg) en/of de trek van de schouw. Een slecht trekkende schouw kan een zeer 

grote impact hebben op de binnenluchtkwaliteit. Bovendien waren de BC-pieken bij woning 2 tot 

tienmaal hoger en waren zowel de fijnstof-, PAK-, als CO-concentraties ook veel hoger bij woning 2 in 

vergelijking met woning 1. Deze verhoogde BC-, fijnstof- en CO-concentraties waren het gevolg van 

een slecht trekkende kachel en/of schoorsteen waardoor er een grote binnenluchtvervuiling 

ontstond. Tenslotte kwamen de pieken in de CO-concentraties bij meetlocatie 2 overeen met de BC-

pieken waardoor we voorzichtig kunnen concluderen dat een (goed geplaatste) CO-meter mogelijk 

nuttig zou zijn om het slecht functioneren van een kachel te detecteren. 

Samengevat, het kacheltype en een goed trekkende schouw waren zeer belangrijk om de invloed van 

houtstoken op het binnenmilieu te beperken en om de Zwitserse methode te kunnen gebruiken. 

Belangrijk, de Zwitserse methode is geen wondermiddel en men zal steeds zelf proefondervindelijk 

voor zijn kachel moeten testen of de Zwitserse methode haalbaar is en of deze methode al dan niet 

tot ongewenste effecten leidt (rook, onvolledige verbranding, slechte trek). 

 AANBEVELINGEN VANUIT DE PILOOTFASE VOOR DE PROJECTFASE 

Op basis van de pilootfase hebben we een aantal belangrijke lessen geleerd voor het opstarten van de 

projectfase van de interventiestudie, zoals toegelicht wordt in onderstaande secties. 

 Toepasbaarheid Zwitserse methode 

Uit de pilootfase bleek dat de Zwitserse methode niet bij elk type kachel toegepast kon worden en de 

methode leek niet geschikt te zijn voor bepaalde type kachels waarbij de lucht van boven naar 

beneden wordt aangevoerd. Bij een kachel waar de lucht van boven naar beneden wordt aangevoerd 

zal geen optimale luchtaanvoer plaatsvinden, waardoor er weinig zuurstof rond het vuur aanwezig zal 

zijn en dus de Zwitserse methode niet zal werken. Mogelijks spelen er nog andere factoren een rol 

(bv. de lengte van de schouw), maar dit is op dit moment nog onduidelijk. Toestellen die op deze 

manier functioneren zijn echter in de minderheid. In de projectfase was het belangrijk dat de 

interventie toch kon uitgevoerd worden zodat we effectief konden onderzoeken of een verandering 

in stookgedrag leidt tot een verbeterde luchtkwaliteit. Daarom bevraagden we op voorhand de 

kachelspecificaties bij potentiële deelnemers om op die manier een inschatting te kunnen maken of 

de Zwitserse methode mogelijk was bij hun kachel. Eenendertig van de tweeënvijftig potentiële 

deelnemers vulden deze bijkomende vragenlijst in. Vijftien potentiële deelnemers waarbij op 

voorhand al duidelijk was dat de Zwitserse methode niet gebruikt kon worden, werden niet 

geïncludeerd in de projectfase.  

 Interpretatie van de resultaten 

Bij het verwerken van de resultaten van de pilootfase bleek dat de gegevens van het kachelgebruik op 

“uurbasis” niet nauwkeurig genoeg waren en bijgevolg was het moeilijk om de resultaten exact te 

interpreteren. Daarom was het van groot belang dat het kachelgebruik in de projectfase nauwgezet 

werd bijgehouden, liefst op minuutbasis maar omwille van de belasting voor de deelnemers, hielden 

we het op een “kwartierbasis”. 
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 Tijdstip van de humane biomonitoring 

In de projectfase zal er ook humane biomonitoring (HBM) bij de deelnemers uitgevoerd worden om 

het effect van houtstoken op de interne blootstelling en de gezondheid te onderzoeken. De HBM-

metingen worden best op de luchtkwaliteitsmetingen afgestemd. Idealiter werden de HBM-metingen 

uitgevoerd rond hetzelfde tijdstip dat de PAKs-staalname plaatsvond want op deze manier konden de 

HBM-data het beste met de PAKs-staalname data vergeleken worden. 

 Studiebelasting 

Aan de hand van de pilootfase bleek dat wat we vroegen van de deelnemers, e.g. de studiebelasting, 

niet onderschat mocht worden. In de projectfase was het belangrijk dat er zeer gemotiveerde 

deelnemers deelnamen want de studiebelasting was niet gering aangezien de HBM-metingen er nog 

extra bijkwamen. Om de studiebelasting tot een minimum te beperken, moest het onderzoeksteam 

trachten te voorkomen dat de deelnemers zo weinig mogelijk handelingen zelf moesten uitvoeren aan 

de toestellen. Tenslotte werd de meetperiode ook zo kort mogelijk gehouden zodat de studiebelasting 

minimaal was. 
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 PROJECTFASE 

 DOEL PROJECTFASE 

Tijdens de projectfase werd de interventie onder gecontroleerde omstandigheden uitgevoerd in acht 

woningen. Tijdens deze studie werden luchtkwaliteitsmetingen in en rondom de woning uitgevoerd 

en werden HBM-metingen uitgevoerd bij de deelnemer en zijn/haar gezin tijdens zowel de 

‘traditioneel stoken’ als de ‘bewust beter stoken’ meetperiode. 

 MATERIAAL EN METHODEN 

 Deelnemers 

 Rekrutering 

De deelnemers werden gerekruteerd via een algemene oproep. Op basis van een korte 

rekruteringsvragenlijst werden acht gezinnen geselecteerd die bereid waren om hun gedrag aan te 

passen en om gedurende ongeveer een drie- tot viertal weken mee te werken aan de studie. Op onze 

initiële rekruteringsoproep reageerden 52 potentiële kandidaten. 

Op basis van de pilootstudie werd duidelijk dat de Zwitserse methode niet bij elke kachel toegepast 

kon worden en dat de methode niet geschikt was voor bepaalde kachels waarbij de lucht van boven 

naar onder wordt aangevoerd. Daarom stuurden we een bijkomende vragenlijst, die peilde naar de 

kachelspecificaties, naar de 52 potentiële kandidaten om in te schatten of de Zwitserse methode 

mogelijk was bij de kandidaat. 

 Selectie kandidaten 

Aangezien er meer kandidaten reageerden op de oproep dan nodig – 52 potentiële kandidaten hadden 

zich aangemeld en we hadden maar acht deelnemers nodig – werden de deelnemers geselecteerd op 

basis van de volgende selectie criteria: 

- Type kachel: enkel kandidaten met een stukhouthoutkachels werden geselecteerd; 

- Ouderdom van de houtkachel: de houtkachel was idealiter ouder dan 2012. Vanaf 20123 moeten 

Belgische kachels aan productnormering voldoen (KB van 12/10/2010). Kachels zijn sinds 2012 

door deze normering in labo-omstandigheden al veel minder vervuilend ten opzichte van oudere 

kachels. Aangezien we liefst een zo groot mogelijk interventie-effect in deze studie wensten waar 

te nemen, selecteerden we de “meest vervuilende” en dus meestal de oudere kachels; 

- Mogelijkheid tot toepassen van de Zwitserse methode: dit werd ingeschat door het 

onderzoeksteam op basis van de resultaten van een bijkomende vragenlijst die bezorgd werd aan 

de 52 potentiële deelnemers; 

o Waar bevindt zich het deurtje van de kachel waarmee u de kachel bijvult met hout? 

o Op welke manier wordt de meeste lucht aangezogen? 

o Via welke zijde van de kachel komt deze lucht in de kachel terecht? 

o Is er nog een andere luchttoevoer aanwezig in de kachel? 

o Via welke zijde van de kachel komt deze lucht in de kachel terecht? 

o En er werd gevraagd om een foto van de kachel door te sturen; 

                                                             
3 Meer specifiek: 24 november 2011  
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- Potentiële kandidaten mochten niet roken en er mocht ook niet gerookt worden in de woning, 

aangezien roken zowel een invloed heeft op de luchtkwaliteitsmetingen als op de HBM-metingen;  

- Aantal deelnemers per gezin: we opteerden ervoor om gezinnen te includeren met minstens twee 

kandidaten die bereid waren om deel te nemen aan de HBM-metingen. Zowel volwassenen als 

kinderen ouder dan zes jaar mochten deelnemen als ze daar zelf akkoord mee waren; 

- Tenslotte was het een belangrijk criterium dat potentiële kandidaten bereid waren om hun 

stookgedrag aan te passen volgens de voorgestelde instructies. 

 Ranking geselecteerde kandidaten 

Na deze eerste selectie bleven er nog twintig potentiële kandidaten over. Daarom werd een ranking 

van de overblijvende kandidaten opgesteld op basis van bijkomende criteria waarbij we kandidaten 

met de meest “slechte” gewoonten het eerst includeerden omdat bij hen nog veel verbetering was. 

Deze bijkomende criteria waren: 

- Bij voorkeur het gebruik van krantenpapier om de kachel aan te steken; 

- De manier waarop de kachel werd aangemaakt: bij voorkeur bottom-up methode in plaats van 

top-down (Zwitserse) methode; 

- De houtsoort (zacht- of hardhout) waarmee de kachel gestookt werd: bij voorkeur zachthout; 

- Gebruik van de kachel als bij- of hoofdverwarming: bij voorkeur als bijverwarming zodat de 

deelnemers niet in de kou zitten mochten onze stookinstructies niet geschikt zijn voor hun kachel; 

- Het aantal gezinsleden die potentieel konden/wilden deelnemen: bij voorkeur minimaal twee 

deelnemers ouder dan zes jaar; 

- De ouderdom van de kachel: bij voorkeur voor 2012 omdat kachels vanaf 2012 aan 

productnormering moeten voldoen. 

Een overzicht van de geselecteerde kachels en het voorkomen van de criteria wordt gegeven in Tabel 

11 (zie verder).  

 Ethisch dossier 

Voor de start van de houtstook interventiestudie werd een ethisch dossier ingediend bij UZA/UA. De 

interventiestudie werd goedgekeurd op 18/11/2019 met Belgisch registratienummer: 

B300201942083. 

 Geselecteerde deelnemers 

De gezinnen werden in volgorde van de ranking telefonisch en/of via mail gecontacteerd. Vijf gezinnen 

beslisten niet deel te nemen omwille van de uitgebreide studiebelasting. Uiteindelijk werden er acht 

geschikte kandidaten met hun gezin gevonden. Omwille van het korte resterende stookseizoen 

(januari – maart 2020) en om wille van praktische redenen, werden twee woningen tegelijkertijd 

bemeten en opgevolgd. 

Het veldwerk bestond uit luchtkwaliteits- en HBM-metingen en stond bij de acht gezinnen gepland 

tussen 6 februari en 31 maart. Omwille van de COVID-19 uitbraak in België konden bij de deelnemers 

van de laatste woning tijdens de BBS-meetperiodeperiode de HBM-metingen slechts gedeeltelijk 

worden uitgevoerd, de eNO meting in ademlucht en de collectie van neusslijmvocht werden niet 

uitgevoerd omwille van het risico op coronabesmetting (van deelnemer en veldwerker). Het urinestaal 

werd wel verzameld en de luchtkwaliteitsmetingen werden eveneens uitgevoerd. Het veldwerk bij de 
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laatste twee woningen (7 en 8) kon niet uitgevoerd worden omwille van de nationale lockdown als 

gevolg van COVID-19. De projectfase van de interventiestudie werd in totaal bij zes 

woningen/gezinnen uitgevoerd. 

Omwille van de nationale lockdown ten gevolge van COVID-19 op 13 maart 2020, werd beslist om de 

meetperiode bij woning 7 en 8 niet meer uit te voeren. 

 Tijdslijn interventiestudie 

In Tabel 9 wordt een overzicht gegeven van de meetperioden (traditioneel stoken – niet stoken – 

bewust beter stoken) die simultaan uitgevoerd werden per twee woningen.  

 Traditioneel stoken (TS) 

De deelnemers pasten hun eigen stookgedrag toe voor een periode van vijf opeenvolgende dagen. 

Gedurende deze studieperiode werd gevraagd aan de deelnemer om een dagboek omtrent het 

kachelgebruik in te vullen en aan het gezin om een activiteitendagboek in te vullen. In de (voor)avond 

van de dag vijf kwam het studieteam van PIH langs om de HBM-metingen bij de deelnemer en zijn 

gezin uit te voeren (Tabel 9). Tijdens dit huisbezoek werd gevraagd om een algemene vragenlijst voor 

gezinsleden, een vragenlijst omtrent de woning en een vragenlijst omtrent de recente blootstelling in 

te vullen door de deelnemer en zijn gezin. 

 Niet stoken 

Gedurende een twee tot drie dagen werd de kachel idealiter niet gestookt en werd de kamer verlucht 

zodat achterblijvende vervuilende stoffen werden ‘uitgewassen’.  

 Bewust beter stoken (BBS) 

Tijdens de ‘bewust beter stoken’ periode kregen de deelnemers een flyer met visuele instructies om 

hun kachel op een doordachte manier te stoken (Visuele instructies om bewust beter te stoken). De 

deelnemers pasten het aangepast stookgedrag toe voor opnieuw een periode van vijf opeenvolgende 

dagen. Tijdens deze periode werd ook weer gevraagd aan de deelnemer om een dagboek omtrent het 

kachelgebruik in te vullen en aan het gezin om een activiteiten dagboek in te vullen. In de (voor)avond 

van dag twaalf kwam het studieteam van PIH opnieuw langs om de tweede set van HBM-metingen bij 

de deelnemer en zijn gezin uit te voeren (Tabel 9). Tijdens dit huisbezoek werd gevraagd om de 

vragenlijst omtrent de recente blootstelling nogmaals in te vullen. 
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Tabel 9: overzicht van de interventiestudie bestaande uit een traditioneel stoken-, niet stoken- en bewust beter stoken meetperiode. 

 TRADITIONEEL STOKEN (TS) NIET STOKEN BEWUST BETER STOKEN (BBS) 

 DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 DAG 7 DAG 8 DAG 9 DAG 10 DAG 11 DAG 12 

Stoken x x x x x Neen Neen x x x x x 

Krantenpapier x x x x x        

Bottom-up x x x x x        

Aanmaakblokjes/hout        x x x x x 

Niet overbeladen        x x x x x 

Goede luchttoevoer        x x x x x 

HBM             

Urinestaal     x       x 

Neusslijmstaal     x       x 

Ademlucht analyse     x       x 

DAGBOEKEN/VRAGENLIJSTEN             

Dagboek kachelgebruik 
(In te vullen door deelnemer) 

x x x x x   x x x x x 

Dagboek activiteiten 
(In te vullen door heel het gezin) 

x x x x x   x x x x x 

Vragenlijst voor gezinsleden  
(In te vullen door heel het gezin) 

    x        

Vragenlijst woning  
(In te vullen door deelnemer) 

    x        

Vragenlijst recente blootstelling 
(In te vullen door heel het gezin) 

    x       x 

 

 PIH 
huisbezoek 

PIH 
huisbezoek 
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 Veldwerk 

Op het einde van zowel de TS- als de BBS-meetperiode werden de deelnemers via een huisbezoek 

door een verpleegkundige van het PIH onderzocht. Tijdens het onderzoek werden bij elke deelnemer 

van het gezin de volgende stalen gecollecteerd:  

- Minimaal 10 mL ochtendurine van de dag van het onderzoek in een container vrij van zware 

metalen en weekmakers; 2,5 mL voor de meting van de PAK-metabolieten + 0,5 mL voor 

meting van genotoxiciteitsmerker 8-OHdG + 0,5 mL voor de meting van creatinine en 

soortelijk gewicht + reserve voor eventuele controlemetingen;  

- Uitgeademd NO (eNO) werd gemeten door de deelnemers gedurende ongeveer 10 seconden 

(6 seconden bij kinderen) in het NIOX toestel te laten blazen;  

- Neusslijm werd gecollecteerd door een klein polyurethaanfoam-sponsje gedurende 

(15x5 mm) 2-3 minuten in beide neusholten te plaatsen met behulp van een pincet. Na 

2 minuten werden de sponsjes verwijderd en in een Corning Costar spin-X centrifuge tube 

filter geplaatst waarna dit geheel in een Eppendorf LoBind tube werd gebracht. 

- Lengte en gewicht werd bij iedere deelnemer bepaald tijdens de eerste meetperiode (TS). 

De stalen werden gecollecteerd volgens een gevalideerd protocol. Urinestalen werden gekoeld 

getransporteerd en binnen de 6 uur na staalafname uitverdeeld. De neusslijmstalen werden op droog 

ijs naar het labo gebracht en gecentrifugeerd (4500 rcf, 10 min) om het neusslijm in de onderste 

centrifuge-eppendorftube te verzamelen. Door de kleine volumes van het neusslijmstaal werd het 

protocol aangepast en werden beide sponsjes uit ieder neusgat (vanaf woning 3) samen in 

één filtercupje gebracht en in één eppendorftube gecollecteerd i.p.v. twee aparte eppendorftubes. 

Zowel urine- als neusslijmstalen werden bewaard bij -80°C tot analyse.  

Vragenlijstgegevens werden verzameld a.d.h.v. drie vragenlijsten:  

1. Een algemene vragenlijst voor de deelnemer en het gezin omtrent de huidige leefomgeving, 

en hun gezondheid, gedrag en mening over het milieu (door iedere deelnemer ingevuld enkel 

tijdens de TS-periode); 

2. Een algemene vragenlijst voor de deelnemer over de woning, kachelgebruik en het gezin 

(Door één deelnemer ingevuld enkel tijdens de TS-periode); 

3. Een recente blootstellingsvragenlijst voor de deelnemer en het gezin (ingevuld door iedere 

deelnemer tijdens zowel de TS- als BBS-periode). 

Gegevens over het kachelgebruik en de activiteiten werden zoals eerder vermeld verzameld m.b.v. 

dagboekjes tijdens beide meetperioden. De resultaten van de vragenlijsten zijn verder opgenomen 

onder sectie 4.3 Resultaten.  

 Biomerkermetingen 

Bij de selectie van de HBM-metingen lag de focus op het meten van biomerkers die sterk beïnvloed 

worden door korte-termijn blootstelling aan luchtverontreiniging afkomstig van houtverbranding 

door houtkachels. De gekozen biomerkers voldeden aan volgende criteria: 

o Specifiek gelinkt aan houtverbranding; 

o Korte-termijn merkers die binnen een periode van 1-2 weken kunnen veranderen; 

o Gevalideerde meetmethoden en expertise binnen de onderzoeksgroep beschikbaar; 

o Haalbaar om toe te passen in een interventiestudie met gezonde vrijwilligers. 



                                                             53      

In deze studie werden PAK-metabolieten in urinestalen bepaald als blootstellingsmerkers voor 

houtrook en werd uitgeademd NO, inflammatiemerkers in neusslijm en 8-OHdG in de urine gemeten 

als effectmerkers. 

 PAK-metabolieten in urine 

De urinestalen waarin de blootstellingsmerkers gemeten werden, werden bewaard bij -80°C tot 

analyse. De volgende PAK-metabolieten werden gemeten door VITO-GOAL: som 1- en 9-OH-

fenantreen, 1-OH-pyreen, som 2- en 3-OH-fluoreen, 2-OH-naftaleen, 2-OH-fenantreen, 3-OH-

fenantreen en 4-OH-fenantreen. De methode om PAK-metabolieten in urine te meten verliep als 

volgt: de urinestalen werden verrijkt met een mengsel van tien 13C-gelabelde interne standaarden en 

een natriumacetaat buffer die β-glucuronidase en sulfatase bevatte. De urinestalen werden 

gehydrolyseerd overnacht op 37°C en acetonnitril werd toegevoegd voor injectie. De analyse werd 

uitgevoerd met behulp van Ultra Performance Liquid Chromatography (UPLC)-tandem 

massaspectrometrie met gebruik van een Waters H-class Acquity UPLC systeem (Waters, MIlform, 

MA, USA). De PAK-metabolieten werden gescheiden op een Acquity YPLC HSS T3 column (150 mm x 

2,1 mm; 1,8 mm). De columntemperatuur werd constant gehouden op 40°C. Het UPLC systeem was 

gekoppeld met een Waters Xevo TQ-S tandem massaspectrometer die gebruikt werd in een negatieve 

electrospray ionisatie modus. Uit deze resultaten werden precusor- en productionen geselecteerd 

voor detectie in de multiple reaction monitoring (MRM) modus. De PAK-metabolieten werden positief 

geïdentificeerd op basis van LC retention time match en hun specifieke MRM transitie. Kwantificatie 

van de PAK-metabolieten werd uitgevoerd aan de hand van een interne standaardmethode waarbij 

isotopische gelabelde analogen werden toegevoegd aan het staal. Vervolgens werden de relatieve 

response factors van de metabolieten berekend aan de hand van deze interne standaard. De waarden 

van de biomerkers werden gerapporteerd als de waarde boven de kwantificatielimiet (LOQ) lag. De 

LOQ’s voor de verschillende blootstellingsmerkers varieerden van 0,015 tot 0,080 ng/mL. De waarden 

voor 4-OH-fenantreen van bijna alle deelnemers lagen onder de LOQ (0,015 ng/mL) en werden 

daarom niet gerapporteerd in dit rapport. Blootstellingsmerkers in de urine werden genormaliseerd 

voor zowel de creatinine als soortelijk gewicht. Normalisatie voor soortelijk gewicht werd met behulp 

van de volgende formule uitgevoerd: [biomerker x (1,024-1)]/(soortelijk gewicht – 1). 

 Uitgeademd NO (respiratoire merker) 

De hoeveelheid uitgeademde stikstofmonoxide (eNO) werd gemeten met behulp van een NIOX VERO 

toestel. Na een diepe inademing ademde de testpersoon gedurende 10 seconden met constante lage 

stroomsnelheid uit. NO werd online elektrochemisch gemeten en weergegeven op de digitale 

monitor. Het meetbereik van het toestel lag tussen 5 en 300 ppb, de accuraatheid was ± 5 ppb, de 

precisie < 3 ppb van een gemeten waarde < 30 ppb [18]. 

 Inflammatiemerkers in neusslijm  

De neusslijmstalen werden bewaard bij -80°C tot analyse. De volgende interleukines werden gemeten 

in het neusslijmstaal van de deelnemers; IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12p70, IL-17 en TNF-

α met behulp van de U-PLEX biomarker Meso Scale Discovery assay (Meso Scale Discovery, USA) 

volgens de instructies van de fabrikant. De platen werden afgelezen met een SECTOR® Imager 6000 

instrument (Meso Scale Discovery) [18]. 
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 Genotoxiciteitsmerker 8-hydroxydeoxyguanosine (8-OHdG) 

De urinestalen voor 8-OHdG analyse werden bewaard bij -80°C. Na het ontdooien werden de stalen 

gecentrifugeerd (2000g, 15 min) en het supernatans werd gebruikt voor het bepalen van de 8-OHdG 

met behulp van een commerciële competitieve enzyme-linked immunosorbent assay kit (8-OHdG 

ELISA kit, Gentaur) volgens de instructies van de fabrikant. De waarden van elk urinestaal werden 

berekend aan de hand van een sigmoïdale standaardcurve van absorbanties (450 nm). Het bereik van 

de concentraties van de kit lag tussen 0,1 en 200 ng/mL [19].  

 Creatinine en soortelijk gewicht  

De urinestalen voor bepaling van creatinine en soortelijk gewicht werden koel bewaard (2-8°C) tot 

analyse door het Algemeen Medisch Laboratorium (AML), Antwerpen.  

 Luchtkwaliteitsmetingen 

Gedurende de TS-meetperiode (vijf opeenvolgende dagen) en de BBS-meetperiode (vijf 

opeenvolgende dagen) werden de concentratieniveaus van black carbon (BC), fijn stof, PAKs, CO, CO2, 

temperatuur en relatieve vochtigheid continu gemeten in elke woning (Tabel 10). Belangrijk om te 

weten is dat voor de CO-meting twee verschillende sensoren werden gebruikt. Achteraf bleek dat de 

CO-sensor die gebruikt was bij woning 2, 4 en 6 niet geschikt was om dergelijke lage CO-concentraties 

accuraat te meten en bijgevolg waren we zeker of deze resultaten correct waren. De CO-metingen van 

woning 2, 4 en 6 werden daarom niet opgenomen in dit rapport.  

De binnenluchtmeting werd uitgevoerd in de ruimte waar de kachel stond; bij voorkeur op minstens 

2 m van de kachel of andere verwarmingsbronnen, 1 m van de muur op een tafel of kastje van 

ongeveer 1 à 1,5 m hoog en idealiter niet bij een raam of in een deuropening. De opstelling van de 

meetopstellingen buiten werd bij voorkeur geplaatst uit de (voornaamste) windrichting van de 

schouw en beschermd van de regen (onder een afdak) geplaatst. 

Zie Tabel 10 voor een overzicht van de toestellen die gebruikt werden om de luchtkwaliteitsmetingen 

uit te voeren en zie sectie 3.2.1 Parameters voor luchtkwaliteitsmetingen en sectie 3.2.2 Toestellen 

voor luchtkwaliteitsmetingen voor een gedetailleerde toelichting hieromtrent. 

Tabel 10: overzicht van de luchtkwaliteitsmetingen en de nodigde toestellen. 
Parameter Toestel Binnen meting Buiten meting 
Black carbon 
(BC en BCWB) 

Multiwavelength aethalometer 
(AE33, MA200, MA350*) 

✓ ✓ 

Microaethalometer (AE51) ✓ ✓ 

Fijn stof Grimm optische monitor ✓ ✓ 

Harvard Impactor  ✓ ✓ 

PAKs PDMS-Tenax ✓ (24u meting) ✓ (24u meting) 
CO CO-sensor ✓  

CO2, temperatuur, RV Catex-toestel of Omega-toestel ✓ ✓ 

* MA350 werd gebruikt ter vervanging van een van de MA200 toestellen. BCWB-resultaten (black carbon specifiek 

ten gevolge van houtrook) komen niet aan bod in de hoofdtekst maar worden wel uitgebreid besproken bij de 

afzonderlijke resultaten van iedere woning in BIJLAGE 4: Individuele resultaten van elke woning.  

De windrichting kon een invloed hebben op de metingen in de buitenlucht wanneer de meetopstelling 

zich in de windrichting van de uitstoot van de eigen schouw bevond. We moeten opmerken dat echter 

ook andere lokale bronnen (buren, industrie) in de buurt een invloed konden hebben op de 
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buitenconcentraties. De windrichting was gebaseerd op meteogegevens van het meetstation van het 

VMM waternetwerk4 in Herentals. Dit meetstation ligt centraal en was representatief voor de zes 

meetlocaties.  

De BC-buitenluchtconcentratie werden mogelijks beïnvloed door: 

5. Achtergrondconcentraties 

6. Lokale bronnen zoals buren die stoken of een aangrenzende drukke weg 

7. Eigen emissies van houtstook via de eigen schouw 

 Uitmiddelingstijden 

Om de polluent concentraties over een bepaalde periode te kunnen bepalen, werkten we met 

zogenaamde “uitmiddelingstijden”. Hiervoor werd de polluent concentratie per minuut uitgemiddeld 

over een bepaalde tijdsduur. De respectievelijke uitmiddelingstijden in deze studie waren: 

- 0-30 min: het eerste half uur na het aansteken van de kachel. Deze fase bevat vooral de 

aanmaakfase van de houtkachel en de kacheldeur is voor langere tijd open.  

- 30-90 min: na de start van het aanmaken van de kachel. Deze fase bevat het eigenlijke branden 

van de kachel na het aanmaken maar bevat niet de zogenaamde “aanmaakpiek”. 

- 0-240 min: vanaf de start van het aanmaken van de kachel tot het einde van de stooktijd. In deze 

fase veronderstellen we dat als de kachel ’s avonds werd aangemaakt, de belangrijkste 

stookperiode hierin vervat was. Bovendien was deze fase ook niet te lang, zodat er niet te veel 

uitmiddelingstijd wordt opgenomen waarin er geen stookactiviteit was. 

- 6-6u (24u): daggemiddelde van 6u ‘s morgens tot de volgende dag 6u ‘s morgens. Er werd gekozen 

om te beginnen om 6u ’s morgens en niet om middernacht zodat er geen stookeffect van de dag 

voordien werd meegenomen.  

In de resultatensectie van de projectfase werden zowel de BC-, fijnstof- (PM1, PM2,5 en PM10) en CO-

concentraties voorgesteld volgens deze vier verschillende uitmiddelingstijden. 

 Statistische verwerking 

Voor alle woningen/deelnemers samen werd eerst beschrijvende statistiek (mediaan, P25 en P75, 

eventueel aangevuld met gemiddelde, P10 en P90) gegeven van de woning/kachel (type woning, 

ligging, type kachel, houtsoort, aanmaakmethode, etc.) en van de studiepopulatie (leeftijdsverdeling, 

geslachtsverdeling, recente blootstelling, etc.). Deze gegevens zijn afkomstig uit de vragenlijsten. 

Er werd in eerst instantie nagegaan of er een significant verschil aanwezig was tussen de traditioneel 

stoken en bewust beter stoken fasen. De luchtkwaliteitsmetingen van de woningen en de HBM-

metingen van beide fases werden vergeleken om het effect van een verandering in stookgedrag op de 

verschillende parameters te bestuderen. Omdat er voor alle parameters gepaarde metingen 

beschikbaar waren (voor en na de interventie) en de aantallen (n = 18) klein waren, werd er met 

behulp van de Wilcoxon signed-ranked test onderzocht of er significante verschillen tussen de 

traditioneel stoken en bewust beter stoken fase aanwezig waren. Effectgrootte (d) werd berekend 

met behulp van de volgende formule: d = (MeanTraditioneel Stoken – MeanBewust Beter stoken/SDpooled) waarbij 

SDpooled = √((SDTraditioneel Stoken² + SDbewust Beter Stoken²)/2). Omwille van de beperkte populatiegrootte was 

                                                             
4 www.waterinfo.be/default.aspx?path=NL/Rapporten/Downloaden 

https://www.waterinfo.be/default.aspx?path=NL/Rapporten/Downloaden
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het niet mogelijk om associaties te onderzoeken met behulp van mixed model regressieanalyse. De 

resultaten van zowel de TS- als de BBS-meetperiode werden grafisch voorgesteld in figuren en/of 

tabellen.
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 RESULTATEN 

 Beschrijving van de kachel- en stookhoutspecificaties 

Tabel 11 geeft een overzicht van de kachelspecificaties. De zes woningen hadden ieder een houtkachel en de gemiddelde kachelleeftijd was 13,3 jaar. Zowel 

krantenpapier, ander papier of aanmaakblokjes werden gebruikt om de kachel aan te maken. Voorts maakte ieder gezin hun kachel aan via de bottom-up 

methode. Zowel houtblokken, onbehandeld afvalhout als snoeihout werden gebruikt om de kachel te stoken. En zowel zacht- (den) als hardhout (eik, beuk, 

fruitboom) werden gebruikt als stookhout. Niemand stookte met nat hout maar drie deelnemers stookten hun kachel soms met licht vochtig hout volgens 

hun eigen inschatting. Alle woningen stookten hun kachel meestal met droog tot kurkdroog hout volgens hun eigen inschatting. Tenslotte werd bij vier van 

de zes woningen de schoorsteen regelmatig (1 keer/jaar) geveegd. 

Tabel 11: overzicht van de kachelspecificaties en het stookgedrag per woning. 

Kachelspecificaties en stookgedrag 

Kenmerken van de kachel 

Type kachel: houtkachel 6/6 (100%) 

Leeftijd kachel (jaren: mediaan, 25ste en 75ste percentiel) 9,5 (6,8 - 21,3)  

Kachel als bijverwarming 6/6 (100%) 

Rookgeur in de woning afkomstig van buiten: 

Nooit 

Af en toe 

Heel het jaar 

 

3/6 (50%) 

2/6 (33%) 

1/6 (17%) 

Stookgedrag Woning 1 Woning 2 Woning 3 Woning 4 Woning 5 Woning 6 Overzicht 

Materiaal om kachel aan te steken: 

Kranten/papier 

Aanmaakblokjes 

 

 

✓ 

 

✓ 

 

 

✓ 

✓ 

 

 

✓ 

 

 

✓ 

 

✓ 

 

3/6 (50%) 

3/6 (50%) 

Methode van aanmaken: 

Bottom-up methode 

Top-down methode (Zwitserse methode) 

 

✓ 

 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

6/6 (100%) 

0/6 (0%) 

Wordt de schoorsteen geveegd? 

1 keer per jaar 

1 keer per 2 jaar  

Om de 3 jaar of minder 

  

 

 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

 

✓ 

✓ 

✓ 
4/6 (83%) 

3/6 (50%) 

1/6 (17%) 

1/6 (17%) 
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Materiaal waarmee de kachel gestookt wordt: 

Houtblokken 

Houtbriketten 

Houtpellets 

Onbehandeld afvalhout 

Geverfd of behandeld hout 

Houtkrullen 

Snoeihout/sprokkelhout 

Papier/karton 

 

✓ 

 

 

✓ 

 

 

✓ 

 

✓ 

 

 

✓ 

 

 

✓ 

 

✓ 

 

 

✓ 

 

 

✓ 

✓ 

 

✓ 

 

 

 

 

✓ 

 

✓ 

 

 

✓ 

 

6/6 (100%) 

0/6 (0%) 

0/6 (0%) 

4/6 (66%) 

0/6 (0%) 

0/6 (0%) 

3/6 (50%) 

1/6 (17%) 

Soort hout: 

Den 

Eik 

Beuk 

Es 

Fruitboom 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

✓ 

✓ 

 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

✓ 

 

5/6 (83%) 

1/6 (17%) 

2/6 (33%) 

0/6 (0%) 

1/6 (17%) 

Vochtgehalte stookhout: 

Kurkdroog hout 

Droog hout 

Licht vochtig hout 

Nat hout 

 

✓ 

✓ 

✓ 

 

✓ 

✓ 

✓ 

 

✓ 

✓ 

✓ 

 

✓ 

✓ 

 

✓ 

✓ 

 

✓ 

✓ 

 

6/6 (100%) 

6/6 (100%) 

3/6 (50%) 

0/6 (0%) 
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 Beschrijving van de woning 

Een beschrijving van de woning is weergegeven in Tabel 12. Vijf van de zes woningen waren open 

bebouwing en lagen in een landelijke omgeving op basis van het adres. Bij elke woning werd de 

houtkachel als bijverwarming gebruikt. In geen enkele woning werd in de ruimte van de kachel 

gerookt. In één woning werd er toch onder de dampkap in de keuken gerookt. Bij drie woningen had 

men af en toe tot vaak last van een rookgeur afkomstig van buiten. Eén woning had een type B 

ventilatiesysteem (mechanische toevoer van lucht, natuurlijke afvoer via roosters), de overige vijf 

woningen hadden geen ventilatiesysteem. De meeste woningen werden regelmatig verlucht. In drie 

woningen stond er een motorvoertuig in de woning (garage in het huis). In twee woningen was de 

keuken afgesloten, waaronder de woning waarbij er toch onder dampkap in de keuken gerookt werd, 

bij de andere vier woningen vormde de keuken en leefruimte één ruimte. Onderstaande tabel geeft 

ook het gebruik van schoonmaakmiddelen, pesticiden, knutselmateriaal binnenshuis weer.  

Tabel 12: beschrijving woningspecificaties. 

Woningspecificaties 6 woningen 

Kenmerken woning 

Type woning: 

Open bebouwing 

Rijwoning 

 

5/6 (83%) 

1/6 (17%) 

Leeftijd woning (jaren: mediaan, 25ste en 75ste percentiel): 21,5 (16,3 - 28,3) 

Woonomgeving: 

Stedelijk 

Landelijk  

 

1/6 (17%) 

5/6 (83%) 

Type verwarmingsbron: 

Centrale verwarming op gas 

Centrale verwarming op mazout 

Elektrische verwarming 

 

4/6 (66%) 

1/6 (17%) 

1/6 (17%) 

Afstand tot de straat: 

2-5 m 

5-10 m 

 

1/6 (17%) 

5/6 (83%) 

Huisdieren aanwezig 3/6 (50%) 

Isolatie in de woning 

Dubbel glas of hoog rendementsglas: 

Overal 

Gedeeltelijk 

Dakisolatie of zoldervloerisolatie: 

Overal 

Gedeeltelijk 

Muurisolatie: 

Overal 

Gedeeltelijk 

 

5/6 (83%) 

1/6 (17%) 

 

5/6 (83%) 

1/6 (17%) 

 

4/6 (66%) 

2/6 (33%) 

Materialengebruik binnenshuis (met frequentie van gebruik) 

Geurverspreiders: 

Nooit 

Af en toe 

Wekelijks in bepaalde seizoenen 

 

1/6 (17%) 

4/6 (66%) 

1/6 (17%) 

Kaarsen:  
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Nooit 

Af en toe 

Wekelijks in bepaalde seizoenen 

1/6 (17%) 

4/6 (66%) 

1/6 (17%) 

Insectenverdelgers: 

Nooit 

Af en toe 

 

4/6 (66%) 

2/6 (33%) 

Schoonmaakmiddelen met bleekmiddelen: 

Nooit 

Af en toe 

Wekelijks in het hele jaar 

 

3/6 (50%) 

2/6 (33%) 

1/6 (17%) 

Spuitbussen/sprays: 

Nooit 

Af en toe 

 

3/6 (50%) 

3/6 (50%) 

Anti-vlooimiddelen: 

Nooit 

 

6/6 (100%) 

Materiaal om zelf keramiek te maken: 

Nooit 

 

6/6 (100%) 

Verf, lijm, vernis: 

Nooit 

Af en toe 

 

4/6 (66%) 

2/6 (33%) 

Schimmelwerende middelen: 

Nooit 

Af en toe 

 

3/6 (50%) 

3/6 (50%) 

Vermoeden van materialen met asbest aanwezig in de woning 0/6 (0%) 

Vochtproblemen 

Geen vochtproblemen 2/6 (33%) 

Lekkend dak 0/6 (0%) 

Vochtige muur of vloer 1/6 (17%) 

Rottend raamwerk 0/6 (0%) 

Condensatiedruppels aan de binnenzijde van de ramen 2/6 (33%) 

Schimmelvorming op muren, vloeren, plafonds of meubels 2/6 (33%) 

Verluchten en ventileren 

Ventilatieroosters in de muren, ramen en/of deuren 1/6 (17%) 

Type ventilatiesysteem: 

Type B (mechanische toevoer van lucht) 

Geen ventilatiesysteem 

 

1/6 (17%) 

5/6 (83%) 

Hoe vaak verlucht in de afgelopen maand 

Dagelijks kortstondig 

Dagelijks langdurig 

Vraag niet ingevuld 

 

3/6 (50%) 

2/6 (33%) 

1/6 (17%) 

Verluchten: 

Bij het koken 

Na het koken 

Bij het drogen van natte was 

Bij het schoonmaken 

Tijdens klussen zoals verven 

Na het douchen 

Bij het strijken 

Als er veel mensen in de ruimte aanwezig zijn 

 

0/6 (0%) 

1/6 (17%) 

1/6 (17%) 

1/6 (17%) 

1/6 (17%) 

3/6 (50%) 

0/6 (0%) 

0/6 (0%) 
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Tocht in de woning 3/6 (50%) 

Andere verbrandingsbronnen 

Motorvoertuig in de woning 3/6 (50%) 

Verbindingsdeur tussen de woning en garage 2/6 (33%) 

Keuken is een afgesloten ruimte 2/6 (33%) 

Roken in de ruimte waar de kachel staat 0/6 (0%) 

Roken onder de dampkap 1/6 (17%) 

 Beschrijving studiepopulatie 

Een beschrijving van de studiepopulatie is weergegeven in Tabel 13. De studiepopulatie bestond uit 

18 deelnemers; evenveel vrouwen als mannen die allen in België zijn geboren. Van de 6 gezinnen 

waren er 4 gezinnen bestaande uit 2 personen, 1 gezin bestond uit 4 personen en 1 gezin bestond 6 

personen. De meeste deelnemers volgden een hogere opleiding. Geen van de deelnemers rookte. Drie 

deelnemers waren ziek geweest tijdens de zeven dagen voor staalafname. Eén deelnemer had astma 

en een aantal deelnemers waren allergisch voor diverse allergenen. Geurverspreiders en verf, lijm of 

vernis werden het meest gebruikt door de deelnemers. Eén deelnemer werd blootgesteld aan een 

open vuurkorf en alle deelnemers kwamen in meer of mindere mate in contact met roet, stof, assen 

en uitlaatgassen in hun vrije tijd of tijdens het uitvoeren van hun hobby en/of klussen. Twee 

deelnemers hadden gegrilde voeding/BBQ gegeten tijdens de BBS-meetperiode, niemand had 

aangebrande voeding gegeten. Elf deelnemers aten gefrituurde voeding tijdens de TS-fase en vijf 

deelnemers aten gefrituurde voeding tijdens de BBS-fase. Het eten van gefrituurde voeding en BBQ 

kon een invloed hebben op de PAK-metaboliet concentraties die in de urine van de deelnemers. 

Tabel 13: beschrijving studiepopulatie 

Beschrijving studiepopulatie Traditioneel stoken Bewust beter stoken  

Aantal deelnemers (n) 18 18 

Persoonskenmerken 

Geslacht: 

Vrouw 

Man 

 

9 (50%) 

9 (50%) 

Aantal/leeftijd (jaren/ gemiddeld): 

Volwassen 

Kinderen (<18 jaar) 

37,2 

14/43,4 

4/15,2 

Levensstijl 

Gerookt tijdens de drie dagen voor staalname 0 (0%) 0 (0%) 

Alcohol gedronken tijdens de drie dagen voor 

staalname: 

Nooit 

Minder dan één keer per maand 

 

 

6 (43%) 

8 (57%) 

 

 

8 (57%) 

6 (43%) 

Aantal dagen dat men matige inspanning deed tijdens 

de zeven dagen voor staalname (aantal dagen 

geclusterd voor de deelnemers: mediaan, 25ste en 75ste 

percentiel) 

4,0 (2,0 - 5,8) 

 

 

3,0 (1,3 - 5,5) 

Aantal dagen dat men zware inspanning deed tijdens 

de zeven dagen voor staalname (aantal dagen 

geclusterd voor de deelnemers: mediaan, 25ste en 75ste 

percentiel) 

2,4 (1,0 - 3,0) 

 

2,1 (0,0 - 3,0) 
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Hoeveel uur tv gekeken tijdens de zeven dagen voor 

staalname (aantal uur geclusterd voor de deelnemers: 

mediaan, 25ste en 75ste percentiel) 

10,0 (6,0 - 13,5)  10,5 (6,3 - 14,8)  

Gezondheid (tijdens de zeven dagen voor staalname) 

Ziek geweest  2 (11%) 3 (17%) 

Last gehad van een luchtwegaandoening  1 (6%) 1 (6%) 

Medicatie genomen  6 (33%) 6 (33%) 

Vitaminen of minerale supplementen genomen  6 (33%) 5 (28%) 

Materialengebruik (tijdens de drie dagen voor staalname) 

Geurverspreiders  11 (61%) 8 (47%) 

Spuitbussen/sprays  0 (0%) 0 (0%) 

Bestrijdingsmiddelen  1 (6%) 0 (0%) 

Materiaal om zelf keramiek te maken  0 (0%) 0 (0%) 

Verf, lijm of vernis gebruikt  2 (12%) 4 (24%) 

Omgeving 

Aantal minuten in druk verkeer tijdens de drie dagen 

voor staalname (mediaan, 25ste en 75ste percentiel) 

2,5 (0,0 - 27,5) 0,0 (0,0 - 30,0)  

Aantal minuten in een ruimte waar gerookt werd 

geweest tijdens drie de dagen voor staalname 

(mediaan, 25ste en 75ste percentiel) 

0 (0,0 - 0,0) 0 (0,0 - 0,0) 

Aantal minuten in een ruimte met een brandende 

kachel of open haard (ergens anders dan thuis) 

geweest tijdens de drie dagen voor staalname 

(mediaan, 25ste en 75ste percentiel) 

0 (0,0 - 0,0) 0 (0,0 - 0,0) 

Bij een open vuurkorf geweest tijdens de drie dagen 

voor staalname 

1 (6%) 1 (6%) 

In contact gekomen met roet, stof en assen in de vrije 

tijd of tijdens de hobby of klussen: 

Dagelijks 

Wekelijks 

Maandelijks of minder  

 

 

2 (11%) 

3 (17%) 

13 (72%) 

 

 

2 (11%) 

3 (17%) 

13 (72%) 

In contact gekomen met uitlaatgassen in de vrije tijd 

of tijdens de hobby of klussen: 

Dagelijks 

Wekelijks 

Maandelijks of minder  

 

 

1 (6%) 

3 (17%) 

13 (72%) 

 

 

1 (6%) 

3 (17%) 

13 (72%) 

Voeding (tijdens de drie dagen voor staalname) 

Gegrilde voeding of BBQ  0 (0%) 2 (11%) 

Aangebrande voeding  0 (0%) 0 (0%) 

Gefrituurde voeding  11 (61%) 5 (28%) 

 Vochtgehalte van stookhout van de deelnemers 

Tabel 14 geeft een overzicht van het vochtgehalte van het eigen stookhout van de deelnemers dat 

gebruikt werd tijdens de traditioneel stoken-meetperiode en van het aangeleverde stookhout door 

het studieteam dat gebruikt werd tijdens de bewust beter stoken-meetperiode. Het gemiddelde 
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vochtgehalte van zowel het eigen stookhout als het aangeleverde stookhout lag voor iedere woning 

binnen de optimale grenzen (10-20% vochtgehalte)5. 

Tabel 14: vochtgehalte van het eigen stookhout van de deelnemers als het stookhout aangeleverd door het 

studieteam. 

 Traditioneel Stoken 

➔ Eigen stookhout 

Bewust Beter Stoken  

➔ Aangeleverd stookhout 

 Meting 1 Meting 2 Meting 3 Gemiddelde  Meting 1 Meting 2 Meting 3 Gemiddelde 

Woning 1 15,2 13,1 14,0 14,1 14,6 14,8 14,0 14,5 

Woning 2 11,3 12,3 13,3 12,3 14,9 14,2 14,5 14,5 

Woning 3 11,4 14,8 11,6 12,6 13,4 12,3 14,7 13,5 

Woning 4 14,3 13,0 16,3 14,5 15,8 13,7 15,1 14,9 

Woning 5 11,9 12,2 10,9 11,7 12,5 10,8 12,6 12,0 

Woning 6 12,6 13,0 15,4 13,7 15,8 16,1 15,6 15,8 

 Milieumetingen 

In de volgende sectie worden de resultaten van de milieumetingen geclusterd voor de zes woningen 

besproken. Voor een individueel rapport voor elke woning zie BIJLAGE 4: Individuele resultaten van 

elke woning. 

 Gemiddelde BC-concentraties in Vlaanderen 

Omdat de BC-concentraties in de buitenlucht ook een invloed konden hebben op de BC-concentraties 

in de binnenlucht, was het belangrijk dat de concentraties vergelijkbaar waren voor beide 

meetperioden (TS en BBS). De gemiddelde BC-concentraties (daggemiddelden) voor Vlaanderen 

tijdens de drie meetperioden zijn samengevat in Tabel 15. In de tabel zijn de Vlaamse gemiddelde BC-

concentraties zoals gerapporteerd op de VMM website weergegeven, zowel voor de traditioneel 

stoken-, niet stoken- en bewust beter stoken-meetperiode. Bijgevolg zijn deze data niet representatief 

voor de omgeving van de zes woningen en zijn deze data vooral bedoeld om trends tussen de drie 

meetperiodes (TS, niet stoken- en BBS-meetperiode) weer te geven. 

Tabel 15: gemiddelde BC-concentraties voor Vlaanderen tijdens de drie meetperioden van de projectfase. 

BC-concentraties 
(µg/m³) 

Meetperiode 
(gemiddelde)  

Traditioneel stoken 
(daggemiddelde) 

Niet stoken 
(daggemiddelde) 

Bewust beter stoken 
(daggemiddelde) 

Meetperiode 1  
Woning 1 
Woning 2 

0,80  
1,28 
0,84 

 
0,50 
0,60 

 
0,57 
0,50 

Meetperiode 2 
Woning 3 
Woning 4 

0,59  
0,50 
0,48 

 
0,55 
0,60 

 
0,58 
0,70 

Meetperiode 3 
Woning 5 
Woning 6 

0,69  
0,63  
0,62  

 
0,40 
0,35 

 
0,60 
0,83 

De gemiddelde concentraties waren globaal gelijkaardig voor de drie meetperiodes. Tijdens de 

meetperiode 1 waren de BC-concentraties in Vlaanderen gemiddeld wel iets hoger tijdens de TS-

meetperiode dan tijdens de BBS-meetperiode.  

                                                             
5 www.skorstensfejerfredensborg.dk/upload/5.%20hans%20hartmann,%20tfz.pdf 

https://www.skorstensfejerfredensborg.dk/upload/5.%20hans%20hartmann,%20tfz.pdf
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 Black carbon 

Tabel 16 geeft een overzicht van de BC-concentraties in de binnen- en buitenlucht tijdens de 

verschillende uitmiddelingstijden voor zowel de TS- en BBS-meetperiode. Hierbij zijn de afzonderlijke 

data van de zes woningen geclusterd voor statistische analyse. De BC-concentraties in de binnenlucht 

tijdens de 30-90 min, 0-240 min en 6-6u uitmiddelingstijden waren tijdens de BBS-fase significant (p < 

0,05) gedaald in vergelijking met de BC-concentraties voor dezelfde respectievelijke 

uitmiddelingstijdens tijdens de TS-fase (Tabel 16 en Figuur 17). Bovendien was er een trend tot 

gedaalde BC-concentraties tijdens de het eerste half uur na het aansteken van de kachel tijdens de 

BBS-meetperiode zichtbaar maar deze trend was net niet significant (p = 0,07).  

Naast de p-waarde kijken we ook naar de effectgrootte (d) dat een maat is voor hoe sterk het effect 

is van een handeling op een experiment. We spreken van een verwaarloosbaar effect wanneer de 

effectgrootte tussen -0,02 en 0,02 ligt van een klein effect als de effectgrootte ≥ 0,02 en < 0,08, van 

een groot effect als de effectgrootte ≥ 0,08 en < 1,3 en van een zeer groot effect als de effectgrootte 

≥ 1,3. Voor de 0-30 min, 30-90 min, 0-240 en 6-6u uitmiddelingstijden tijdens de BBS-fase namen de 

BC-concentratie respectievelijk 1,2, 1,5, 1,6 en 1,8 keer af (op basis van de effectgrootte in Tabel 16) 

in vergelijking met de BC-concentraties voor dezelfde respectievelijke uitmiddelingstijden tijdens de 

TS-fase. Er was steeds een groot effect waar te nemen als gevolg van het toepassen van de interventie 

op de BC-concentraties in de binnenlucht tijdens de respectievelijke uitmiddelingstijden. 

In tegenstelling tot de BC-concentraties in de binnenlucht, waren er geen significante verschillen 

aanwezig tussen de BC-concentraties in de buitenlucht gemeten nabij de woning voor de 

respectievelijke uitmiddelingstijden van de BBS- en de TS-meetperiode (Tabel 16 en Figuur 18). De 

effectgrootte voor iedere uitmiddelingstijd was ook steeds ≤ 0,2. Dit betekent dat het verschil in de 

binnenluchtconcentraties niet toegeschreven kon worden aan veranderende buitencondities. 

Tabel 16: vergelijking tussen de binnenlucht- (indoor) en buitenlucht (outdoor) BC-concentraties tijdens de 

respectievelijke uitmiddelingstijden van beide meetperioden geclusterd voor de zes woningen. 

BC-concentraties 

(µg/m³) 

Traditioneel stoken Bewust beter stoken p-waarde d 

Mediaan P25 P75 Mediaan P25 P75   

0-30 min (indoor) 1,55 0,80 3,16 0,64 0,43 0,77 0,07 1,2 

30-90 min (indoor) 1,68 1,12 2,73 0,73 0,52 0,92 0,02* 1,5 

0-240 min (indoor) 1,31 1,00 2,07 0,68 0,59 0,88 0,03* 1,6 

6-6u (24u) (indoor) 0,69 0,59 0,89 0,45 0,44 0,48 0,009** 1,8 

0-30 min (outdoor) 0,88 0,72 1,55 0,84 0,79 0,98 1,00 -0,2 

30-90 min (outdoor) 0,68 0,58 1,53 1,02 0,52 1,26 0,93 -0,2 

0-240 min (outdoor) 0,81 0,68 1,36 0,60 0,53 0,85 0,33 0,2 

6-6u (24u) (outdoor) 0,61 0,51 0,80 0,44 0,38 0,83 0,79 0,1 

Data worden weergegeven als mediaan, 25ste en 75ste percentiel voor zowel de TS- (n = 6 woningen) als BBS-

meetperiode (n = 6 woningen). Significantie van de verschillen tussen de traditioneel stoken- en bewust beter 

stoken-meetperiode werd getest met behulp van de Wilcoxon Signed Rank test. * p < 0,05, ** p < 0,01. d = 

effectgrootte, een verwaarloosbaar effect ligt tussen -0,02 en 0,02; een klein effect ≥ 0,02 en < 0,08; een groot 

effect is ≥ 0,08 en < 1,3 en een zeer groot effect is ≥ 1,3. 

De BC-concentraties specifiek ten gevolge van houtrook (BCWB) in de binnen- en buitenlucht voor 

iedere woning afzonderlijk, worden besproken in BIJLAGE 4: Individuele resultaten van elke woning. 
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Figuur 17: de BC-concentraties in de binnenlucht tijdens de verschillende uitmiddelingstijden van beide 

meetperioden geclusterd voor de zes woningen.  

De respectievelijke uitmiddelingstijden waren: 0-30 minuten, 30-90 minuten en 0-240 minuten na het aansteken 

van de kachel. Verder werden de BC-concentraties nog uitgemiddeld naar daggemiddelden van 6u in de ochtend 

tot de dag erna 6u in de ochtend (6-6u). Voor de “niet stoken” periode werd de BC-concentratie enkel 

uitgemiddeld naar de daggemiddelden aangezien de kachel tijdens deze periode niet gestookt werd. De boxplots 

staan voor P25 en P75, de middenlijn stelt de mediaan voor en de X het gemiddelde. De lijntjes of whiskers stellen 

de minimum en maximum voor. Significantie van de verschillen tussen de traditioneel stoken- en bewust beter 

stoken-meetperiode werd getest met behulp van de Wilcoxon Signed Rank test. * p < 0,05, ** p < 0,01. 

 

Figuur 18: de BC-concentraties in de buitenlucht gemeten nabij de woning tijdens de verschillende 

uitmiddelingstijden van beide meetperioden geclusterd voor de zes woningen.  

De respectievelijke uitmiddelingstijden waren: 0-30 minuten, 30-90 minuten en 0-240 minuten na het aansteken 

van de kachel. Verder werden de BC-concentraties nog uitgemiddeld naar daggemiddelden van 6u in de ochtend 

tot de dag erna 6u in de ochtend (6-6u). Voor de “niet stoken” periode werd de BC-concentratie enkel 

uitgemiddeld naar de daggemiddelden aangezien de kachel tijdens deze periode niet gestookt werd. De boxplots 
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staan voor P25 en P75, de middenlijn stelt de mediaan voor en de X het gemiddelde. De lijntjes of whiskers stellen 

de minimum en maximum voor. Significantie van de verschillen tussen de traditioneel stoken- en bewust beter 

stoken-meetperiode werd getest met behulp van de Wilcoxon Signed Rank test. 

 Uitgelicht: twee afzonderlijke woningen 

De afname in BC-concentraties in de binnenlucht tijdens de BBS-meetfase die we zagen op 

groepsniveau werd echter niet bij elke woning afzonderlijk gezien (afzonderlijke resultaten zie BIJLAGE 

4: Individuele resultaten van elke woning). Daarom wordt hieronder een voorbeeld gegeven van een 

woning waar de interventie wel (woning 1, Figuur 19) of niet (woning 4, Figuur 21) een significant 

effect had op de BC-concentraties in de binnenlucht tijdens de BBS-meetperiode. 

 

Figuur 19: BC-concentraties in de binnen-en buitenlucht van woning 1 tijdens de TS en BBS-meetperiode.  

BC-concentraties in de buitenlucht (BC outdoor) werden op bepaalde momenten niet gemeten omwille van 

technische problemen. Rode pijl = traditioneel stoken periode, groene pijl = bewust beter stoken periode. 

In Figuur 19 kunnen we zien dat de bewust beter stoken fase inderdaad leidde tot een verbetering in 

BC-concentraties in de binnenlucht van woning 1. Tijdens de BBS-fase werd de kachel echter maar drie 

dagen in plaats van vijf dagen gestookt. Verder werd een hoge BC-piek vastgesteld op de laatste 

stookdag van de TS-meetperiode die vermoedelijk te wijten was aan verbouwingswerken; deze piek 

werd niet mee opgenomen bij de statistische (groep)analyse. Bijkomend zagen we ook verschillen in 

piekhoogte bij het aansteken in de TS fase. 

Figuur 20 geeft de BC-concentraties in de binnenlucht weer tijdens de verschillende 

uitmiddelingstijden voor zowel de TS- en BBS-meetperiode voor woning 1. Er was een trend tot 

significant lagere BC-concentraties in het eerste half uur, 30-90 min en 0-240 min na het aansteken 
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van de kachel tijdens de BBS-meetperiode in vergelijking met de TS-meetperiode (p = 0,06). De 

effectgrootte was respectievelijk 2,4, 4,2 en 4,2 voor de 0-30 min, 30-90 min en 0-240 min 

uitmiddelingstijden. Gemiddeld genomen waren de BC-concentraties meer dan twee keer kleiner 

tijdens het eerste half uur na het aansteken van de kachel en meer dan vier keer kleiner tijdens de 30-

90 min en 0-240 min uitmiddelingstijden tijdens de BBS-meetperiode in vergelijking met de TS-

meetperiode. De BC-concentraties tijdens het daggemiddelde (6-6u) waren gemiddeld twee keer 

kleiner tijdens de BBS-fase (d = 2,0) maar de spreiding in de resultaten was zo groot dat er geen 

significant effect waargenomen werd (p = 0,11). 

 

Figuur 20: de BC-concentraties in de binnenlucht tijdens de verschillende uitmiddelingstijden voor woning 1.  

De respectievelijke uitmiddelingstijden waren: 0-30 minuten, 30-90 minuten en 0-240 minuten na het aansteken 

van de kachel. Verder werden de BC-concentraties nog uitgemiddeld naar daggemiddelden van 6u in de ochtend 

tot de dag erna 6u in de ochtend (6-6u). Voor de “niet stoken” periode werd de BC-concentratie enkel 

uitgemiddeld naar de daggemiddelden aangezien de kachel tijdens deze periode niet gestookt werd. De boxplots 

staan voor P25 en P75, de middenlijn stelt de mediaan voor en de X het gemiddelde. De lijntjes of whiskers stellen 

de minimum en maximum voor. Significantie van de verschillen tussen de traditioneel stoken- en bewust beter 

stoken-meetperiode werd getest met behulp van de Wilcoxon Signed Rank test. 
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Figuur 21: BC-concentraties in de binnen-en buitenlucht nabij woning 4 tijdens de TS en BBS-meetperiode.  

BC-concentraties in de buitenlucht (BC outdoor) werden op bepaalde momenten niet gemeten van omwille van 

technische problemen. Rode pijl = traditioneel stoken periode, groene pijl = bewust beter stoken periode. 

Bij woning 4 was er geen verschil tussen de BC-concentraties in de binnenlucht tijdens beide 

meetperioden (Figuur 21) (Tabel 36 in BIJLAGE 4: Individuele resultaten van elke woning). De 

meetwaarden lagen, zowel voor als tijdens de interventie, globaal lager dan in woning 1. We 

vermoeden dat in woning 4 al redelijk goed gestookt werd tijdens de TS-meetperiode en dat er 

waarschijnlijk weinig tot geen verbetering mogelijk was met behulp van de interventie tijdens de BBS-

meetperiode. Dit vermoeden werd bevestigd door het stookgedrag van woning 4 op basis van Tabel 

11. Bovendien was de kachel van woning 4 al vrij oud (meer dan 25 jaar) en dus kunnen we 

concluderen dat zelfs bij het stoken van een vrij oude kachel de binnenlucht vervuiling beperkt kon 

worden wanneer men de kachel stookte op een doordachte manier. Het viel op dat er een grote 

spreiding was in binnenlucht BC-concentraties tijdens vs. voor de BBS-meetperiode (Figuur 22).  
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Figuur 22: de BC-concentraties in de binnenlucht tijdens de verschillende uitmiddelingstijden voor woning 4.  

De respectievelijke uitmiddelingstijden waren: 0-30 minuten, 30-90 minuten en 0-240 minuten na het aansteken 

van de kachel. Verder werden de BC-concentraties nog uitgemiddeld naar daggemiddelden van 6u in de ochtend 

tot de dag erna 6u in de ochtend (6-6u). Voor de “niet stoken” periode werd de BC-concentratie enkel 

uitgemiddeld naar de daggemiddelden aangezien de kachel tijdens deze periode niet gestookt werd. De boxplots 

staan voor P25 en P75, de middenlijn stelt de mediaan voor en de X het gemiddelde. De lijntjes of whiskers stellen 

de minimum en maximum voor. Significantie van de verschillen tussen de traditioneel stoken- en bewust beter 

stoken-meetperiode werd getest met behulp van de Wilcoxon Signed Rank test. 

 Fijn stof  

Tabel 17 geeft een overzicht van de fijnstofconcentraties in de binnen- en buitenlucht tijdens de 

verschillende uitmiddelingstijden voor zowel de TS- en de BBS-meetperiode. Hierbij werden de 

afzonderlijke data van zes woningen geclusterd voor statistische analyse. Er was geen verschil 

aanwezig tussen de fijnstofconcentraties in de binnen- of buitenlucht tijdens de respectievelijke 

uitmiddelingstijden van de TS- en de BBS-meetperiode en de effectgrootte varieerde tussen -0,4 en 

1,0. Voor PM2,5 maar vooral voor PM10 zijn de concentraties in de binnenlucht tijdens de vier 

uitmiddelingstijden steeds hoger dan dezelfde uitmiddelingstijden in de buitenlucht en dat zowel voor 

de TS- als BBS-meetperiode. Over het algemeen was de effectgrootte in de buitenluchtconcentraties 

groter. De fijnstofconcentraties in de binnenlucht geclusterd voor zes woningen met hun 

respectievelijke uitmiddelingstijden zijn ook grafisch voorgesteld in Figuur 23 tot en met Figuur 25.  
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Tabel 17: vergelijking tussen de indoor- en outdoor fijnstofconcentraties voor de respectievelijke 

uitmiddelingstijden van beide meetperioden geclusterd voor de zes woningen. 

Fijnstofconcentraties 

(µg/m³) 

Traditioneel stoken Bewust beter stoken p-waarde d 

Mediaan P25 P75 Mediaan P25 P75   

PM1         

0-30 min (indoor) 7,0 6,5 22,3 7,2 4,4 22,8 1,00 0,1 

30-90 min (indoor) 9,1 5,0 16,1 12,3 4,6 14,8 0,84 0,2 

0-240 min (indoor) 6,5 4,5 14,6 4,7 2,8 10,1 0,69 0,6 

6-6u s (24u) (indoor) 4,6 3,1 5,8 4,5 3,6 5,4 0,69 0,1 

0-30 min (outdoor) 7,9 5,2 10,2 3,9 3,8 4,4 0,13 1,0 

30-90 min (outdoor) 5,9 4,0 10,5 4,2 3,9 4,4 0,59 0,8 

0-240 min (outdoor) 6,2 4,5 10,7 4,7 3,9 5,2 0,31 0,8 

6-6u s (24u) (outdoor) 6,2 5,1 7,0 5,0 3,7 5,3 0,24 0,7 

PM2,5         

0-30 min (indoor) 12,8 11,8 28,1 16,1 12,8 28,2 0,69 -0,1 

30-90 min (indoor) 16,9 13,9 21,5 16,7 15,7 23,0 1,00 0,2 

0-240 min (indoor) 10,8 10,4 20,6 11,0 6,2 11,2 0,55 0,8 

6-6u s (24u) (indoor) 7,1 5,1 9,1 8,9 6,1 9,5 0,84 -0,4 

0-30 min (outdoor) 10,3 7,1 13,5 7,1 6,4 9,1 0,39 1,0 

30-90 min (outdoor) 8,2 6,5 13,0 7,9 7,5 8,1 0,82 0,8 

0-240 min (outdoor) 8,9 7,5 14,4 8,4 7,4 9,7 0,70 0,8 

6-6u s (24u) (outdoor) 9,2 8,3 10,4 9,0 8,4 9,8 0,82 0,7 

PM10         

0-30 min (indoor) 44,8 43,6 45,8 41,1 26,7 57,1 0,69 0,1 

30-90 min (indoor) 38,0 32,5 45,6 30,8 27,6 42,2 0,55 0,6 

0-240 min (indoor) 26,3 22,4 36,8 28,7 14,3 29,1 0,55 0,7 

6-6u s (24u) (indoor) 15,0 12,4 20,4 16,5 15,3 17,6 1,00 -0,3 

0-30 min (outdoor) 15,1 9,8 20,1 13,5 10,3 16,6 0,70 0,6 

30-90 min (outdoor) 14,1 9,1 21,5 12,8 11,3 15,2 0,70 0,6 

0-240 min (outdoor) 14,0 9,9 19,2 14,3 11,0 18,0 0,94 0,4 

6-6u s (24u) (outdoor) 14,1 11,4 19,6 16,1 12,9 18,9 0,94 0,3 

Data worden weergegeven als mediaan, 25ste en 75ste percentiel voor TS- (n = 6 woningen) als BBS-meetperiode 

(n = 6 woningen). Significantie van de verschillen tussen de traditioneel stoken- en bewust beter stoken-

meetperiode werd getest met behulp van de Wilcoxon Signed Rank test. * p < 0,05 d = effectgrootte, een 

verwaarloosbaar effect ligt tussen -0,02 en 0,02; een klein effect ≥ 0,02 en < 0,08; een groot effect is ≥ 0,08 en 

< 1,3 en een zeer groot effect is ≥ 1,3. 
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Figuur 23: de PM1-concentraties in de binnenlucht tijdens de verschillende uitmiddelingstijden van beide 

meetperioden geclusterd voor de zes woningen.  

De respectievelijke uitmiddelingstijden waren: 0-30 minuten, 30-90 minuten en 0-240 minuten na het aansteken 

van de kachel. Verder werden de PM1-concentraties uitgemiddeld naar daggemiddelden van 6u in de ochtend 

tot de dag erna 6u in de ochtend (6-6u). Voor de “niet stoken” periode werd de PM1-concentratie enkel 

uitgemiddeld naar de daggemiddelden aangezien de kachel tijdens deze periode niet gestookt werd. De boxplots 

staan voor P25 en P75, de middenlijn stelt de mediaan voor en de X het gemiddelde. De lijntjes of whiskers stellen 

de minimum en maximum voor. Significantie van de verschillen tussen de traditioneel stoken- en bewust beter 

stoken-meetperiode werd getest met behulp van de Wilcoxon Signed Rank test. 

 

Figuur 24: de PM2,5-concentraties in de binnenlucht tijdens de verschillende uitmiddelingstijden van beide 

meetperioden geclusterd voor de zes woningen.  

De respectievelijke uitmiddelingstijden waren: 0-30 minuten, 30-90 minuten en 0-240 minuten na het aansteken 

van de kachel. Verder werden de PM2,5-concentraties uitgemiddeld naar daggemiddelden van 6u in de ochtend 

tot de dag erna 6u in de ochtend (6-6u). Voor de “niet stoken” periode werd de PM2,5-concentratie enkel 

uitgemiddeld naar de daggemiddelden aangezien de kachel tijdens deze periode niet gestookt werd. De boxplots 

staan voor P25 en P75, de middenlijn stelt de mediaan voor en de X het gemiddelde. De lijntjes of whiskers stellen 

de minimum en maximum voor. Significantie van de verschillen tussen de traditioneel stoken- en bewust beter 

stoken-meetperiode werd getest met behulp van de Wilcoxon Signed Rank test. 
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Figuur 25: de PM10-concentraties in de binnenlucht tijdens de verschillende uitmiddelingstijden van beide 

meetperioden geclusterd voor de zes woningen.  

De respectievelijke uitmiddelingstijden waren: 0-30 minuten, 30-90 minuten en 0-240 minuten na het aansteken 

van de kachel. Verder werden de PM10-concentraties uitgemiddeld naar daggemiddelden van 6u in de ochtend 

tot de dag erna 6u in de ochtend (6-6u). Voor de “niet stoken” periode werd de PM10-concentratie enkel 

uitgemiddeld naar de daggemiddelden aangezien de kachel tijdens deze periode niet gestookt werd. De boxplots 

staan voor P25 en P75, de middenlijn stelt de mediaan voor en de X het gemiddelde. De lijntjes of whiskers stellen 

de minimum en maximum voor. Significantie van de verschillen tussen de traditioneel stoken- en bewust beter 

stoken-meetperiode werd getest met behulp van de Wilcoxon Signed Rank test. 

 PAK-concentraties 

Zoals eerder vermeld, werd de PAK-staalname niet bij elke woning correct uitgevoerd, waardoor er 

geen staal of een “enkele uren” staal werd verzameld, en dus werden bepaalde metingen niet 

gerapporteerd:  

1. Bij woning 3 werd tijdens de BBS-fase geen 24u staal verzameld van de binnenlucht; 

2. Bij woning 4 werd tijdens de TS-fase maar een “half uur” staal verzameld van de buitenlucht. 

Dit staal was niet geschikt om te vergelijken met een 24u staal. De metingen in de binnenlucht 

werden wel correct uitgevoerd; 

3. Bij woning 5 was men vergeten om het dopje van het aanzuigpatroon te verwijderen 

waardoor de staalname van de binnen- en buitenlucht tijdens de BBS-fase niet correct 

verlopen was. Daarom werd de PAKs-staalname een dag later herhaald maar deze staalname 

viel buiten de BBS-meetperiode. Het was niet zeker dat de deelnemers de kachel een dag later 

nog effectief – en op de bewust beter methode – gestookt hadden; 

4. Bij woning 6 werd de staalname van de buitenlucht tijdens de TS-meetperiode en de 

staalname van de binnen- en buitenlucht tijdens de BBS-meetperiode pas in de ochtend 

gestart. Er werd geen 24u PAKs-staalname bekomen en het was niet duidelijk hoelang de 

PAKs-staalname dan wel uitgevoerd werd. 

Omwille van het kleine aantal woningen waarbij de 24u-staalname wel degelijk correct werd 

uitgevoerd, werd geen statistische analyse uitgevoerd en werden enkel de binnenlucht data van de 

drie woningen 1, 2 en 4 in rekening genomen (individuele data per woning zie BIJLAGE 4: Individuele 

resultaten van elke woning).  
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Zoals verwacht waren naftaleen, acenaftyleen, acenafteen, fenantreen, antraceen, pyreen, fluoreen 

en benzo(a)pyreen het meest aanwezig in de binnenlucht (BIJLAGE 4: Individuele resultaten van elke 

woning). Deze PAKs worden ook het meest aangetroffen in houtstook-kachel-emissies. Bij de 

woningen waarvoor een volledige dataset beschikbaar was (woning 1, 2 en 4), observeerden we de 

volgende effecten van de interventie op de PAK-concentraties in de binnenlucht: 1) de meeste PAK-

concentraties lagen in eenzelfde concentratierange voor en na interventie; 2) sommige vluchtige PAKs 

namen duidelijk af bij woning 1 en 4, nl. naftaleen en acenaftyleen; 3) antraceen nam daarentegen 

toe in woning 1 en 2 en in woning 2 nam bijkomend nog acenafteen en benzo(a)pyreen toe (BIJLAGE 

4: Individuele resultaten van elke woning). De reden voor deze toename was niet duidelijk. We konden 

besluiten dat de PAK-concentraties gelijkaardig waren voor en na de interventie met een trend tot 

afname van de heel vluchtige PAKs tijdens de BBS-meetperiode. 

 CO-concentraties 

Belangrijk om te weten is dat voor de CO-meting twee verschillende sensoren werden gebruikt. 

Achteraf bleek dat de CO-sensor die gebruikt was bij woning 2, 4 en 6 niet geschikt was om dergelijke 

lage CO-concentraties accuraat te meten en bijgevolg waren we zeker of deze resultaten correct 

waren. De CO-metingen van woning 2, 4 en 6 werden daarom niet opgenomen in dit rapport.  

 

Figuur 26: fijnstofconcentraties in de binnenlucht uitgedrukt op een logaritmische schaal en BC- en CO-

concentraties in de binnenlucht uitgedrukt op een lineaire schaal. 

De CO-concentraties waren meestal verhoogd bij stoken in de drie woningen maar waren niet altijd 

evenredig met de BC-concentraties en de CO-concentraties daalden ook minder snel (bredere pieken). 

Hieronder wordt een voorbeeld gegeven van een woning (woning 1, Figuur 26) waarbij de CO-
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concentraties de BC-concentraties meestal volgden. De fijnstofconcentraties werden op een 

logaritmische schaal weergegeven terwijl de BC- en CO-concentraties op een lineaire schaal werden 

weergegeven. 

Tabel 18 geeft een overzicht van de CO-concentraties in de binnenlucht tijdens de verschillende 

uitmiddelingstijden voor zowel de TS- als de BBS-meetperiode van woning 1, 3 en 5. Hierbij werden 

de afzonderlijke data van deze drie woningen geclusterd voor statistische analyse. Er was geen 

significant verschil tussen de CO-concentraties in de binnenlucht tijdens de respectievelijke 

uitmiddelingstijden van beide meetperioden en de effectgrootte was verwaarloosbaar wat er op wijst 

dat de CO-concentraties vergelijkbaar waren tussen beide meetperioden. In BIJLAGE 4: Individuele 

resultaten van elke woning kan men de afzonderlijke CO-concentraties van de woningen 1, 3 en 5 

terugvinden. 

Tabel 18: vergelijking tussen de CO-concentraties in de binnenlucht voor de respectievelijke uitmiddelingstijden 

van beide meetperioden geclusterd voor woning 1, 3 en 5. 

CO-concentraties 

(mg/m³) 

Traditioneel stoken Bewust beter stoken p-waarde d 

Mediaan P25 P75 Mediaan P25 P75   

0-30 min (indoor) 0,9 0,9 1,0 0,7 0,6 1,2 0,7 -0,012 

30-90 min (indoor) 0,9 0,8 1,1 0,7 0,6 1,3 0,7 -0,027 

0-240 min (indoor) 1,1 0,9 1,2 0,8 0,7 1,3 1,0 -0,002 

6-6u s (24u) (indoor) 1,0 0,8 1,0 0,8 0,6 1,1 1,0 -0,002 

Data worden weergegeven als mediaan, 25ste en 75ste percentiel voor zowel de TS- (n = 3 woningen) als BBS-

meetperiode (n = 3 woningen). Significantie van de verschillen tussen de traditioneel stoken- en bewust beter 

stoken-meetperiode werd getest met behulp van de Wilcoxon Signed Rank test. d = effectgrootte, een 

verwaarloosbaar effect ligt tussen -0,02 en 0,02; een klein effect ≥ 0,02 en < 0,08; een groot effect is ≥ 0,08 en 

< 1,3 en een zeer groot effect is ≥ 1,3. 

 Temperatuur en relatieve vochtigheid en CO2 

Tabel 45 in BIJLAGE 5: Temperatuur, relatieve vochtigheid en CO2 geeft een overzicht van de 

beschrijvende statistiek van de temperatuur, relatieve vochtigheid en CO2-concentratie voor zowel de 

binnen- als buitenlucht tijdens de TS- en BBS-meetperiode geclusterd voor zes woningen. Er was geen 

significant verschil waar te nemen tussen voornoemde parameters van beide meetperioden (Tabel 

46). Dit betekent dat het verschil in de binnenluchtconcentraties niet toegeschreven kon worden aan 

een veranderende temperatuur, relatieve vochtigheid of CO2-concentraties. 

 Blootstellingsmerkers: PAK-metabolieten 

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) zijn organische verbindingen die ontstaan bij 

verbranding van steenkool, olie, gas, hout, afval of tabak. Afhankelijk van hun grootte (het aantal 

aromatische ringen) zijn ze ofwel vluchtig of kunnen ze zich binden aan fijnstofdeeltjes in de 

omgevingslucht. PAKs worden ook gevormd in verhitte/verbrande voedingswaren (vb. barbecue, 

aangebrand vlees, verbrande korsten van brood). 

Mensen worden meestal gelijktijdig blootgesteld aan een mengsel van PAKs. In de omgevingslucht zijn 

naftaleen, fluoreen en fenantreen (twee of drie aromatische ringen) kwantitatief de belangrijkste 

PAKs. Na opname zet het lichaam PAKs om in metabolieten die het lichaam opnieuw verlaten via de 

urine of stoelgang. Naftaleen, fluoreen en fenantreen, worden in het lichaam omgezet naar meerdere 

meetbare OH-metabolieten. De omzetting en verdere eliminatie van de metabolieten via urine 
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verloopt over een periode van een paar dagen. De meting van PAKs metabolieten in urine geeft een 

beeld van blootstelling aan PAKs in de voorbije dagen6. De OH-metabolieten van deze stoffen zijn 

meetbaar in urine en reflecteren blootstelling aan PAKs via omgevingslucht. Pyreen is een wat grotere 

PAK (vier aromatische ringen) die ook gevormd wordt bij verbrandingsprocessen en is aanwezig in 

verbrande/gegrilde voedingswaren. Traditioneel wordt in de urine de pyreenmetaboliet 1-OH-pyreen 

gemeten omdat het een component is die gevormd wordt als gevolg van blootstelling aan 

verschillende PAK mengsels. 

Tabel 19 geeft een overzicht van de beschrijvende statistiek van de PAK-metabolieten in de urine van 

de deelnemers. De meetwaarden bij onze deelnemers waren allemaal lager dan de PAK-metabolieten 

referentiewaarden (P50) van jongeren opgevolgd in FLEHS-IV studie (2016-2020); 1-OH pyreen (0,030 

µg/L), 2+3-OH fluoreen (0,19 µg/L), 2-OH naftaleen (3,81 µg/L), 2-OH fenantreen (0,07 µg/L) en 3-OH 

fenantreen (0,07 µg/L)7. 

Tabel 19: beschrijvende statistiek van de PAK-metabolieten in de urine van alle deelnemers geclusterd voor beide 

meetperioden. 

 Mediaan Gemiddelde Min Max P10 P25 P75 P90 

1+9-OH-fenantreen (ng/mL) 0,091 0,123 0,041 0,528 0,052 0,064 0,091 0,155 

1+9-OH-fenantreen/ SGW 0,117 0,190 0,036 0,844 0,059 0,081 0,243 0,372 

1-OH-pyreen (ng/mL) 0,056 0,059 0,016 0,110 0,030 0,044 0,056 0,078 

1-OH pyreen/SGW 0,080 0,082 0,031 0,159 0,045 0,052 0,101 0,126 

2+3-OH-fluoreen (ng/mL) 0,094 0,095 0,031 0,249 0,061 0,075 0,094 0,117 

2+3-OH-fluoreen/SGW 0,130 0,132 0,056 0,273 0,072 0,105 0,156 0,187 

2-OH-naftaleen (ng/mL) 2,366 3,119 1,039 12,965 1,155 1,858 2,366 3,875 

2-OH-naftaleen/ SGW 3,770 4,527 1,138 20,744 1,637 2,482 5,156 7,921 

2-OH-fenantreen (ng/mL) 0,068 0,086 0,023 0,390 0,039 0,049 0,068 0,099 

2-OH-fenantreen/SGW 0,085 0,110 0,045 0,346 0,058 0,064 0,129 0,197 

3-OH-fenantreen (ng/mL) 0,053 0,063 0,021 0,260 0,030 0,041 0,053 0,068 

3-OH-fenantreen/ SGW 0,075 0,080 0,030 0,231 0,038 0,057 0,092 0,129 

SGW = soortelijk gewicht correctie en uitgedrukt in ng/mL. Normalisatie voor soortelijk gewicht werd met behulp 

van de volgende formule uitgevoerd: [biomerker x (1,024-1)]/(soortelijk gewicht – 1). 

Tabel 20 geeft het verschil in PAK-metabolieten weer tussen de TS- en BBS-meetperiode. 1-OH pyreen, 

2OH-fenantreen en 3-OH-fenantreen in de urine waren significant gedaald tijdens de BBS-

meetperiode maar na normalisatie voor soortelijk gewicht verdween dit significant verschil voor deer 

drie blootstellingsmerkers. Voor de andere blootstellingmerkers werden geen significante verschillen 

gevonden tussen beide meetperioden. De effectgrootte voor 1-OH pyreen, 2OH-fenantreen en 3-OH-

fenantreen was ook groter dan 0,7 terwijl de effectgrootte van de overige blootstellingsmerkers ≤ 0,5 

was. 

  

                                                             
6 www.milieu-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/factsheet_PAKs_2019.pdf 
7 FLEHS-IV jongerenrapport, www.milieu-en-

gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Referentierapport__versie2_mei2020-gecomprimeerd.pdf) 
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Tabel 20: vergelijking van de PAK-metabolieten in de urine tijdens van de tussen beide meetperioden. 

 Traditioneel stoken Bewust beter stoken p-waarde d 

 Mediaan P25 P75 Mediaan P25 P75   

Soortelijk gewicht 1,019 1,017 1,026 1,018  1,013 1,024 0,33 0,3 

1+9-OH-fenantreen (ng/mL) 0,096 0,079 0,171 0,071  0,61 0,132 0,19 0,5 

1+9-OH-fenantreen/SGW 0,122 0,089 0,237 0,099 0,080 0,249 0,65 0,08 

1-OH-pyreen (ng/mL) 0,069  0,055 0,085 0,048  0,037 0,066 0,03* 0,8 

1-OH pyreen/SGW 0,083 0,064 0,100 0,062 0,050 0,107 0,38 0,3 

2+3-OH-fluoreen (ng/mL) 0,096  0,087 0,118 0,081  0,073 0,103 0,16 0,5 

2+3-OH-fluoreen/SGW 0,128 0,107 0,146 0,132 0,106 0,169 0,79 -0,1 

2-OH-naftaleen (ng/mL) 2,702  2,213 3,627 2,090  1,669 3,785 0,31 -0,03 

2-OH-naftaleen/SGW 3,537 2,639 4,935 3,869 2,234 5,156 0,96 -0,3 

2-OH-fenantreen (ng/mL) 0,087  0,063 0,107 0,060  0,046 0,072 0,03* 0,7 

2-OH-fenantreen/SGW 0,089 0,071 0,150 0,072 0,061 0,107 0,12 0,3 

3-OH-fenantreen (ng/mL) 0,065  0,052 0,099 0,044  0,037 0,060 0,01* 0,8 

3-OH-fenantreen/SGW 0,083 0,062 0,096 0,067 0,049 0,081 0,09 0,5 

Data worden weergegeven als mediaan, 25ste en 75ste percentiel voor zowel de TS- (n = 18) als BBS-meetperiode 

(n = 18). Significantie van de verschillen tussen de traditioneel stoken en bewust beter stoken-meetperiode werd 

getest met behulp van de Wilcoxon Signed Rank test. * p < 0,05. Normalisatie voor soortelijk gewicht werd met 

behulp van de volgende formule uitgevoerd: [biomerker x (1,024-1)]/(soortelijk gewicht – 1). SGW = soortelijk 

gewicht correctie en uitgedrukt in ng/mL. d = effectgrootte, een verwaarloosbaar effect ligt tussen -0,02 en 0,02; 

een klein effect ≥ 0,02 en < 0,08; een groot effect is ≥ 0,08 en < 1,3 en een zeer groot effect is ≥ 1,3. 
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Figuur 27: verandering in de PAK-metabolieten in de urine tijdens van de deelnemers tussen beide meetperioden. 

De PAK-metabolieten zijn gecorrigeerd voor het soortelijk gewicht van de urine. De waarden van de deelnemers 

zijn gegroepeerd per woning. Normalisatie voor soortelijk gewicht werd met behulp van de volgende formule 

uitgevoerd: [biomerker x (1,024-1)]/(soortelijk gewicht – 1). 

De verandering van de verschillende PAK-metabolieten in de urine over het verloop van de studie is 

ook grafisch weergegeven in Figuur 27 waarbij de resultaten van de deelnemers gegroepeerd zijn per 

woning. Aan de hand van deze figuur zagen we dat alle PAK-metabolieten bij beide deelnemers van 

woning 1 afnemen. Deze observatie kwam overeen met de trend (p = 0,06) tot lagere BC-concentraties 

in de binnenlucht tijdens de BBS-meetperiode bij woning 1. Bij de andere woningen namen de meeste 

PAK-metabolieten in de urine van de meeste deelnemers af tijdens de BBS-meetperiode, behalve bij 

de deelnemers van woning 2 en 5 waarbij een aantal PAK-metabolieten in de urine van sommige 

deelnemers toenamen tijdens de BBS-meetperiode (Figuur 27). Deze toename in PAK-metabolieten 

bij de bewoners van woning 2 was tegengesteld aan de kleinere spreiding in BC-concentraties tijdens 

de BBS-meetperiode (Figuur 52 in BIJLAGE 4: Individuele resultaten van elke woning) en was mogelijk 

het gevolg van blootstelling aan andere bronnen dan houtverbranding zoals gefrituurde voeding of 

verkeersuitstoot. Bij woning 5 daarentegen werd de interventie slechts op twee van de vier 

stookdagen uitgevoerd en dit verklaart de inconsistente resultaten aangezien de interventie tijdens te 

weinig stookdagen werd toegepast om al een effect te hebben op de blootstelling aan PAKs. Opvallend 

was de toename van alle PAK-metabolieten in de urine (behalve 3-OH-fenantreen) bij beide 
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deelnemers van woning 4. De bewoners rapporteerden consumptie van gefrituurde voeding en in hun 

woning was tevens geen verbetering waar te nemen in de BC-concentraties in de binnenlucht tijdens 

de BBS-meetperiode (Figuur 21). Mogelijk pasten de bewoners al een goede stookgewoonte toe. 

 Effectmerkers: beschrijvende statistiek 

Een overzicht van de gemeten effectmerkers wordt gegeven in Tabel 21 en Tabel 22. Er werden geen 

significante verschillen gevonden in de groepsresultaten van de effectmerkers tussen beide 

meetperioden (bespreking op individueel niveau, zie BIJLAGE 4: Individuele resultaten van elke 

woning) en de effectgrootte varieerde van verwaarloosbaar tot klein (range d = -0,4 tot 0,5; Tabel 22). 

Het kan opgemerkt worden dat bij kleine deelnemersaantallen, beïnvloedende factoren zoals het eten 

van BBQ/gefrituurde voeding, blootstelling aan verkeer of blootstelling door aanwezig te zijn bij een 

open vuur/vuurkorf, belangrijker gaan doorwegen. Gezien er ook inflammatie- en oxidatieve stress 

merkers werden gemeten en het winterperiode was, konden deze merkers beïnvloed worden door 

infecties van de luchtwegen. Bovendien was de interventie vrij kort en de verlaging van de binnenhuis 

BC-concentraties was klein ten gevolge van de interventie die toegepast werd tijdens het bewust beter 

stoken.  

Tabel 21: beschrijvende statistiek van de effectmerkers geclusterd voor alle deelnemers voor beide meetperioden. 

 Mediaan Gemiddelde Min Max P10 P25 P75 P90 

Soortelijk gewicht 1,018 1,019 1,004 1,032 1,010 1,015 1,025 1,028 

8-OHdG ng/mL  9,74 11,65 0,66 27,75 2,35 7,69 9,74 15,47 

8-OHdG/SGW 13,13 13,32 3,83 23,51 6,61 9,93 16,03 20,79 

eNO (ppb) 15,0 16,8 6,0 42,0 6,1 10,0 15,0 23,0 

IL1β (pg/mL) 49,70 70,19 1,55 420,65 12,85 23,21 49,70 82,38 

IL-2 (pg/mL) 62,68 83,51 2,14 251,64 21,94 41,83 62,68 121,48 

IL-4 (pg/mL) 2,02 2,63 0,69 8,15 0,83 1,23 2,02 3,81 

IL-5 (pg/mL) 48,80 98,03 11,55 374,32 13,78 23,21 48,80 121,71 

IL-6 (pg/mL ) 75,41 88,37 4,65 222,34 26,70 35,12 75,41 129,41 

IL-8 (pg/mL) 8075 10008 73 26064 2610 5207 8075 15613 

IL-10 (pg/mL) 3,78 4,79 0,98 29,10 1,46 2,23 3,78 4,89 

IL-12p70 (pg/mL) 16,33 35,05 3,68 122,14 6,65 8,61 16,33 52,72 

IL-17 (pg/mL) 177,64 228,49 24,96 687,43 65,68 117,60 177,64 308,72 

TNF-α (pg/mL) 47,93 53,77 6,34 138,08 21,16 25,45 47,93 71,01 

SGW = soortelijk gewicht, IL = interleukines, eNO = exhaled NO.  
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Tabel 22: vergelijking tussen de effectmerkers van de TS-meetperiode en de BBS-meetperiode. 

 Traditioneel stoken Bewust beter stoken p-waarde d 

 Mediaan P25 P75 Mediaan P25 P75   

Soortelijk gewicht 1,019 1,017 1,026 1,018 1,013 1,024 0,37 0,3 

8-OHdG ng/mL  11,66 8,27 17,17 8,66  5,70 13,10 0,24 0,4 

8-OHdG/SGW 15,09 10,45 17,24 12,32 9,39 14,32 0,18 0,5 

eNO (ppb) 17,0 12,0 24,0 15,0  12,3 21,3 0,85 0,4 

IL1β (pg/mL) 54,1 29,3 69,1 44,2  18,7 77,4 0,80 0,2 

IL-2 (pg/mL) 60,6 26,4 112,0 63,8  42,9 95,4 0,83 0,3 

IL-4 (pg/mL) 1,6 1,2 2,5 2,6  1,5 4,0 0,46 -0,1 

IL-5 (pg/mL) 48,8 26,4 138,2 46,4  24,8 170,5 0,86 -0,3 

IL-6 (pg/mL) 60,2 37,8 89,4 94,8  35,6 154,3 0,43 -0,4 

IL-8 (pg/mL) 8075,3 5214,5 15534,9 8131,0  5222,8 15050,9 0,89 0,1 

IL-10 (pg/mL) 4,0 2,4 4,9 3,3  1,7 5,0 0,74 -0,3 

IL-12p70 (pg/mL) 28,7 14,3 51,1 15,7  9,1 62,4 0,80 -0,2 

IL-17 (pg/mL) 165,0 127,5 249,0 197,5  97,7 332,8 0,98 -,0,02 

TNF-α (pg/mL) 30,4 23,7 62,8 48,1 27,1 77,4 0,54 -,03 

Data worden weergegeven als mediaan, 25ste en 75ste percentiel voor zowel de TS- (n = 14) als BBS-meetperiode 

(n = 14). Significantie van de verschillen tussen de traditioneel stoken- en bewust beter stoken-meetperiode werd 

getest met behulp van de Wilcoxon Signed Rank test. 8-OHdG = 8-Oxo-2’-deaguanosine. eNO = exhaled NO, IL = 

interleukine. d = effectgrootte, een verwaarloosbaar effect ligt tussen -0,02 en 0,02; een klein effect ≥ 0,02 en 

< 0,08; een groot effect is ≥ 0,08 en < 1,3 en een zeer groot effect is ≥ 1,3. 

 Effectmerkers: oxidatieve stress 

8-oxo-2’-deoxyguanosine (8-OHdG) in urine is een oxidatieve stress merker die wordt gevormd 

wanneer zuurstofradicalen het DNA beschadigen. De oxidatieve schade aan DNA wordt hersteld door 

intracellulaire mechanismen. Dit herstel resulteert in wateroplosbare 8-OHdG-moleculen die via de 

urine uit het lichaam verwijderd worden. De hoeveelheid 8-OHdG in de urine is een maat voor de 

hoeveelheid oxidatieve stress. De hoeveelheid 8-OHdG in de cel neemt toe met de leeftijd en bij 

bepaalde ziektebeelden zoals allergie, kanker en neurodegeneratieve aandoeningen. Andere factoren 

die de hoeveelheid 8-OHdG in urine beïnvloeden, zijn voeding, roken en fysieke inspanning. 

Blootstelling aan toxische verbindingen en stresstoestanden kunnen ook bijdragen aan een toename 

van oxidatieve stress8.  

De beschrijvende statistiek van de 8-OHdG gehalten in urine is weergegeven in Tabel 21. Er werd geen 

significant verschil waargenomen in 8-OHdG gehalten in de urine tussen beide meetperioden (Tabel 

22). De verandering van de urinaire 8-OHdG concentratie over het verloop van de studie is grafisch 

weergegeven in Figuur 28 waarbij de resultaten van de deelnemers gegroepeerd zijn per woning. Aan 

de hand van deze figuur zagen we dat de individuele 8-OHdG concentratie in de urine bij de meeste 

deelnemers afnam tijdens de BBS-meetperiode, behalve bij 1 deelnemer van woning 1, bij beide de 

deelnemers van woning 4 en bij 2 deelnemers van woning 5. De persoon van woning 1 was tijdens de 

BBS-meetperiode buitenshuis in contact met een open haard en vuurkorf. De toename bij beide 

personen van woning 4 liep analoog met de grotere spreiding in BC-concentraties in de binnenlucht 

van woning 4 en met de toename in PAK-metabolieten concentraties in de urinestalen na de 

                                                             
8 www.milieu-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/factsheet_oxidatieve%20stress_80HdG_2019.pdf 
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interventie. Verder werd, zoals eerder vermeld, bij woning 5 de interventie maar slechts gedurende 

twee stookdagendagen uitgevoerd. 

  

Figuur 28: verandering in 8-OHdG concentratie in de urine tussen beide meetperioden, gecorrigeerd voor 

soortelijk gewicht van de urine.  

De waarden van de deelnemers zijn gegroepeerd per woning. Normalisatie voor soortelijk gewicht werd met 

behulp van de volgende formule uitgevoerd: [biomerker x (1,024-1)]/(soortelijk gewicht – 1). 

 Effectmerkers: inflammatie 

 Exhaled stikstofmonoxide als maat voor inflammatie 

Stikstofmonoxide (NO) is een kleine gasvormige molecule die als signaalmolecule in het lichaam 

betrokken is bij fysiologische processen. NO is van nature in kleine hoeveelheden aanwezig in de lucht 

die we uitademen. De fractie NO in uitademingslucht (exhaled NO of eNO) is een afspiegeling van 

hoeveel NO die door de lagere luchtwegen geproduceerd wordt. In de luchtwegen zorgt NO voor het 

samentrekken van spieren (bronchoconstrictie). NO in uitademingslucht wordt beschouwd als een 

biomerker voor ontstekingsreacties in de longen, voor de diagnose van astma en voor opvolging en 

controle van astmatherapie bij volwassenen en kinderen. Bij personen met astma of ontstoken 

luchtwegen is de fractie NO die ze uitademen groter dan bij gezonde mensen. Astma wordt 

gedefinieerd als een chronische ontsteking van de luchtwegslijmvliezen en naarmate het eNO gehalte 

stijgt, vergroot ook de kans op allergische luchtwegontsteking9. Tabel 21 geeft een beschrijvend 

overzicht van de eNO resultaten van de huidige studie en Tabel 22 toont aan dat er geen significant 

verschil was in eNO waarden tussen beide meetperioden. 

De verandering van de effectmerkers over het verloop van de studie is grafisch weergegeven in Figuur 

29 waarbij de resultaten van de deelnemers gegroepeerd zijn per woning. Aan de hand van deze figuur 

zagen we dat eNO daalde of stabiel bleef bij de deelnemers van bijna alle woningen tijdens de BBS-

meetperiode, behalve bij 1 deelnemer van woning 2 en 1 deelnemer van woning 5 waarbij eNO 

toenam tijdens de BBS-meetperiode. De daling in eNO hing mogelijk samen met de significante daling 

in BC-concentraties in de binnenlucht. Bij woning 5 had 1 persoon last van astma en dit was dit 

mogelijk de oorzaak van de toename in eNO. 

                                                             
9 www.milieu-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/factsheet_eNO_2019.pdf 
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Figuur 29: verandering in exhaled NO tussen beide meetperioden.  

De waarden van de deelnemers zijn gegroepeerd per woning. Bij de deelnemers van woning 6 werd geen exhaled 

NO-meting uitgevoerd tijdens de BBS-meetperiode als gevolg van COVID-19. 

 Inflammatiemerkers in neusslijm  

Interleukines (cytokines en chemokines) zijn eiwitten die uitgescheiden worden door cellen die 

betrokken zijn bij o.a. inflammatie-processen (ontstekingsreactie). Sommige signaalmoleculen 

hebben meerdere functies. Ze binden aan specifieke receptoren op het celoppervlak en veroorzaken 

zo een signaalcascade in de cel zodat intracellulaire processen worden bijgestuurd10. IL-1β, IL-6, IL-8, 

IL-12, IL-17 en TNFα behoort tot de groep van de pro-inflammatoire interleukines, dit wil zeggen dat 

zij de ontstekingsreactie bevorderen. IL-4, IL-6, IL-10 functioneren als anti-inflammatoire 

interleukines. Daarnaast heeft IL-4, net als IL-5, ook stimulerende effecten zoals activatie van B-cellen 

en respectievelijk activatie van T-cellen en eosinofielen bij allergische reacties. Tabel 21 geeft een 

overzicht van de beschrijvende statistiek van de effectmerkers van de deelnemers. Vooral de pro-

inflammatoire merkers IL-6 en IL-8 zijn eerder beschreven als merkers die kunnen toenemen bij 

blootstelling aan dieselpartikels of houtrook [20-22]. We zagen dit effect echter niet in de huidige 

populatie naar voor komen. 

Bij beide deelnemers van woning 1 namen alle interleukine concentraties in het nasaal mucus toe 

tijdens de BBS-meetperiode, ondanks de afgenomen BC-concentraties in de binnenlucht. Aan de hand 

van de vragenlijst konden we de toename aan interleukines toeschrijven aan een gerapporteerde 

virale infectie. Ook bij beide deelnemers van woning 2 namen de meeste interleukines toe tijdens de 

BBS-meetperiode (behalve IL-8 en IL-10). Deze toename konden we echter niet verklaren op basis van 

de vragenlijst. Bij de deelnemers van woning 3 en 4 namen bijna alle interleukine concentraties af 

tijdens de BBS-meetfase. Het verband met de BC-concentraties in de binnenlucht was niet consistent 

(daling van BC-concentraties in woning 3 en stijging van BC-concentraties in woning 4). Tenslotte 

stegen de interleukine concentraties consistent bij 4 deelnemers en daalden bij 2 deelnemers van 

woning 5. Op basis van de vragenlijst kon afgeleid worden dat er infecties en astma en allergie cases 

voorkwamen in dit gezin.  

                                                             
10 www.milieu-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Inflammatoir%20molecule%20IL1b%20%282015%29.pdf 
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Figuur 30: verandering in de gezondheidsmerkers tussen beide meetperioden.  

De waarden van de deelnemers zijn gegroepeerd per woning. Bij de deelnemers van woning 6 werd geen 

neusslijmstaal verzameld tijdens de BBS-meetperiode als gevolg van COVID-19. 

 Koppeling tussen binnenlucht kwaliteit en blootstellings- en gezondheidsmetingen 

Vervolgens trachtten we een antwoord te geven op de vraag of veranderingen in de luchtkwaliteit van 

de binnenlucht weerspiegeld werden in de blootstellings- en gezondheidsmetingen bij onze 

deelnemers. Aangezien we vooral voor black carbon een significante afname in de concentraties in de 

binnenlucht tijdens de BBS-meetperiode hadden waargenomen (Figuur 17), focusten we daarom op 

de blackcarbonblootstelling in relatie tot de blootstellings- en effectmerkers. Aangezien de HBM-

metingen en staalname telkens op de laatste dag van zowel de TS- als BBS-meetperiode plaatsvonden, 

hebben we de gemiddelde BC-concentraties in de binnenlucht tussen 18u in de avond voor staalname 

en 6u ’s morgens op de dag van staalname zelf, uitgezet tegenover de blootstellings- en effectmerkers. 

Er was geen duidelijk patroon zichtbaar tussen de BC-concentraties en de blootstellings- of 

effectmerkers (Figuur 100 in BIJLAGE 6: Koppeling tussen binnenlucht kwaliteit en blootstellings- en 

gezondheidsmetingen). De afwezigheid van duidelijke patronen kon mogelijk verklaard worden door 

de kleine studiegroep, de impact van andere invloedsfactoren en de beperkte variatie in BC-waarden 

van voor en na de interventieperiode.  
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 Koppeling tussen blootstellings- en gezondheidsmetingen 

Biomerkerwaarden konden mogelijk verklaard kunnen worden door persoonskenmerken, andere 

verbrandingsbronnen, de omgeving, andere bronnen of gezondheidseffecten. Over het algemeen was 

er geen invloed van deze persoonskenmerken op de blootstellings- en effectmerkers zichtbaar (Figuur 

101 tot en met Figuur 125 in BIJLAGE 7: Vragenlijst gegevens blootstellings- en gezondheidsmetingen). 

 Samenvatting van de resultaten 

Tabel 23 geeft een samenvatting van de resultaten weer op individueel- en groepsniveau. Belangrijk 

om te weten is dat voor de CO-meting twee verschillende sensoren werden gebruikt. Achteraf bleek 

dat de CO-sensor die gebruikt was bij woning 2, 4 en 6 niet geschikt was om dergelijke lage CO-

concentraties accuraat te meten en bijgevolg waren we zeker of deze resultaten correct waren. De 

CO-metingen van woning 2, 4 en 6 werden daarom niet opgenomen in dit rapport.  

Bij woning 1 zagen we een bijna significante daling in de BC-concentraties in de binnenlucht (0-

30 min: d = 2,4 en p = 0,06; 30-90 min: d = 4,2 en p = 0,06; 0-240 min; d = 4,2 en p = 0,06 en 6-6u: 

d = 2,0 en p = 0,11) als gevolg van het uitoefenen van de interventie tijdens de BBS-fase. Hierbij 

moeten we ook vermelden dat de BC-concentraties tijdens de TS-meetperiode vrij hoog waren. De 

spreiding in de fijnstofconcentraties werd tijdens de BBS-meetperiode kleiner. De binnenlucht PAKs 

naftaleen en acenaftyleen daalden terwijl andere PAKs gelijk bleven. De CO-concentraties namen toe 

wanneer er gestookt werd maar deze toename was niet altijd evenredig met de BC-concentraties en 

de CO-concentraties daalden ook minder snel. De daggemiddelde CO-concentraties (6-6u) waren 

tijdens de BBS-meetfase bijna significant hoger dan tijdens de TS-meetfase. Maar ook tijdens de “niet 

stoken” meetperiode waren de daggemiddelde CO-concentraties verhoogd. We zagen een trend tot 

lagere concentraties van PAK-metabolieten in de urine tijdens de BBS-meetperiode. De eNO-waarden 

daalden maar de interleukine concentraties in het nasaal mucus namen toe als gevolg van een 

luchtweginfectie. De resultaten voor de genotoxiciteitsmerker 8-OHdG waren niet consistent, de 

concentratie namen af bij de ene deelnemer en steeg bij de tweede deelnemer maar deze persoon 

kwam tijdens de BBS periode buitenshuis in contact met een open haard en vuurkorf. We kunnen voor 

woning 1 concluderen dat de interventie leidde tot een bijna significant afgenomen BC-concentratie 

in de binnenlucht, maar dat we geen eenduidig effect van de interventie zagen op de blootstellings- 

en effectmerkers. 

Bij woning 2 was de afname in BC-concentraties tijdens de BBS-meetperiode veel minder uitgesproken 

dan bij woning 1. De BC-concentraties waren tijdens de TS-meetperiode ook al reeds vrij laag in 

vergelijking met woning 1. Fijnstofconcentraties in het binnenmilieu waren niet beschikbaar door het 

falen van het meettoestel. Acenafteen, antraceen en benzo(a)pyreen concentraties stegen tijdens de 

BBS-fase, de overige PAKs bleven gelijk. Deze resultaten zijn echter louter indicatief en werden niet 

statistisch onderbouwd. De verandering in PAK-metaboliet concentraties in de urine en in de eNO 

concentraties was niet consistent tussen beide meetperioden. Verder zagen we een trend tot 

gedaalde 8-OHdG concentraties tijdens de BBS-fase. De toename in interleukine concentraties in het 

nasaal mucus konden we niet verklaren. Bij woning 2 zagen we nauwelijks een verbetering, behalve 

een afgenomen spreiding in BC-concentraties, als gevolg van de interventie. 

Ook bij woning 3 was de afname in BC-concentraties tijdens de BBS-meetperiode veel minder 

uitgesproken dan bij woning 1 en was er vooral een kleinere spreiding in BC-concentraties waar te 

nemen. Bovendien was er een groot verschil tussen de verschillende dagen en op bepaalde dagen van 
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de BBS-meetperiode waren de BC-concentraties vergelijkbaar met de concentraties tijdens de TS-

meetperiode. De fijnstofconcentraties veranderden niet tussen beide meetperioden. PAKs werden 

niet gesampled tijdens de BBS-meetperiode fase en dus konden we niet vergelijken tussen voor versus 

na de interventie. Ook bij deze woning namen de CO-concentraties toe wanneer er gestookt werd 

maar deze toename was niet altijd evenredig met de BC-concentraties en de CO-concentraties 

daalden ook minder snel. Er was een kleinere spreiding in CO-concentraties waar te nemen tijdens de 

BBS-fase en de CO-concentraties uitgemiddeld op dag niveau (6-6u) waren significant lager tijdens de 

BBS-meetperiode (p = 0,008). Bovendien was er een trend tot significant lagere CO-concentraties in 

de eerste 30-90 min en eerste 4u na het aansteken van de kachel tijdens de BBS-meetperiode 

(p = 0,06). De blootstellings- en effectmerkers daalden tijdens de BBS-fase, behalve voor eNO 

waarvoor niet consistente resultaten gevonden werden. Bij woning 3 zagen we bijgevolg een kleine 

verbetering als gevolg van de interventie. Deze veranderingen zijn enkel een lichte trend want de 

verschillen waren niet statistisch significant. 

Bij woning 4 werd er geen verschil waargenomen tussen de BC-concentraties van de TS- en BBS-

meetperiode. De BC-concentraties waren tijdens de TS-meetperiode al vrij laag. De 

fijnstofconcentraties namen toe na het toepassen van de interventie. Net zoals in woning 1, was er 

een afname in naftaleen en acenaftyleen, de andere PAKs bleven gelijk tijdens de BBS-meetperiode. 

Deze resultaten zijn echter louter indicatief en werden niet statistisch onderbouwd. De PAK-

metabolieten en 8-OHdG concentraties in de urine van beide deelnemers namen toe tijdens de BBS-

fase als gevolg van het eten van gefrituurde voeding. De eNO en interleukine concentraties namen af. 

Bij woning 4 leek de interventie weinig verschil te maken omdat de bewoners waarschijnlijk er al reeds 

goede stookgewoontes op nahielden tijdens het traditioneel stoken. Toch zagen we een verbetering 

in de binnenluchtconcentraties van twee vluchtige PAKs.  

Bij woning 5 werd een kleinere spreiding waargenomen voor de BC-concentraties tijdens de BBS-

meetperiode. De spreiding van de fijnstofconcentraties daarentegen nam toe. De resultaten waren 

moeilijker te interpreteren omdat er maar drie dagen gestookt werd tijdens de TS-fase en de Zwitserse 

methode maar slechts op twee stookdagen van de BBS-fase werd toegepast. Het aantal herhalingen 

was dus te beperkt. De PAK-staalname werd niet correct uitgevoerd tijdens de BBS-fase en dus konden 

we geen vergelijking maken tussen voor versus na de interventie. De CO-concentraties namen toe 

wanneer er gestookt werd maar deze toename was niet altijd evenredig met de BC-concentraties en 

de CO-concentraties daalden ook minder snel. De spreiding in CO-concentraties nam af tijdens de BBS-

meetperiode maar er was geen significant verschil tussen de CO-concentraties tijdens de 

respectievelijke uitmiddelingstijden van beide meetperioden. Voor de blootstellings- en effectmerkers 

werden niet consistente resultaten gevonden als gevolg van het feit dat de interventie slechts op twee 

van de vier stookdagen tijdens de BBS-meetperiode correct werd uitgevoerd. Tijdens de overige twee 

dagen van de BBS-fase werd op de eigen traditionele manier gestookt. Bij deze woning werd de 

interventie te weinig toegepast om iets te kunnen concluderen. 

Bij woning 6 werd er een kleinere spreiding waargenomen voor de BC- en fijnstofconcentraties tijdens 

de BBS-meetperiode. Bovendien waren de BC-pieken tijdens de BBS-meetperiode veel kleiner dan 

tijdens de TS-meetperiode. De PAK-staalname werd niet correct uitgevoerd tijdens de BBS-fase en dus 

konden we geen vergelijking maken tussen voor versus na de interventie. De PAK-metabolieten en 8-

OHdG concentraties namen af na de interventie bij de deelnemers. Als gevolg van COVID-19 werd bij 

de bewoners van woning 6 geen eNO gemeten en werd geen nasaal mucus afgenomen. We kunnen 
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gaan er van uit dat de interventie waarschijnlijk leidde tot een verminderde vrijgave van vervuilende 

stoffen in de binnenlucht van woning 6 en daarmee gepaard tot een verminderde blootstelling bij de 

bewoners. Deze veranderingen zijn enkel een lichte trend want de verschillen waren niet statistisch 

significant. 

Na clustering van de individuele data op groepsniveau, zagen we alleen een significante daling in de 

BC-concentraties in het binnenmilieu tijdens de BBS-meetperiode. De BC-concentraties specifiek ten 

gevolge van houtrook (BCWB) in de binnen- en buitenlucht voor iedere woning afzonderlijk, worden 

besproken in BIJLAGE 4: Individuele resultaten van elke woning. De andere milieumetingen en de 

blootstellings- en effectmerkers waren niet significant verschillend voor versus na het toepassen van 

de interventie. Bijkomend zagen we dat dat de CO-concentraties meestal verhoogd waren bij het 

stoken van de kachel maar de CO-concentraties waren niet altijd evenredig met de BC-concentraties 

en de CO-concentraties daalden ook minder snel (bredere pieken). Hieruit volgend kunnen we 

voorzicht concluderen dat een (goed geplaatste) CO-meter mogelijk nuttig kan zijn om een slecht 

functioneren van een kachel te detecteren. Bij woning 1 en 6 had de interventie een positief effect op 

de luchtkwaliteit en gezondheidsmerkers en bij woning 2 en 3 werden kleine verbetering gezien na de 

interventie. Deze resultaten zijn echter maar een lichte trend en de verschillen waren niet statistisch 

significant. De interventie had weinig effect bij woning 4 omdat de bewoners waarschijnlijk er al reeds 

goede stookgewoontes op nahielden tijdens het traditioneel stoken, zoals ook bevestigd werd door 

het stookgedrag weergegeven in Tabel 11. Bij woning 5 konden we geen éénduidig besluit maken 

omdat de interventie op te weinig stookdagen van de BBS-fase werd toegepast.  

Tenslotte geven we ook nog mee dat de BC- en fijnstofconcentraties in de binnenlucht tijdens het 

“niet stoken” bij elke woning steeds kleiner waren dan tijdens het “wel stoken”, ongeacht of het 

stoken uitgevoerd werd volgens het traditioneel stoken scenario of volgens het bewust beter stoken 

scenario. Niet stoken is dus nog steeds de beste methode om binnenluchtvervuiling tegen te gaan. 
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Tabel 23: samenvatting van de resultaten op individueel- en groepsniveau tijdens het bewust beter stoken. 

Woning Binnenmilieu Blootstellings- en effectmerkers Opmerkingen/verklaringen 

 Black carbon Fijn stof PAKs CO PAK-
metabolieten 

(urine) 

eNO Interleukines 
(nasaal 
mucus) 

8-OHdG 
(urine) 

 

1 ↓ 
0-30 min: p = 0,06  
30-90 min: p = 0,06 
0-240 min: p = 0,06 

(↓) 
Kleinere spreiding 

↓  
naftaleen, acenaftyleen, 

andere PAKs gelijk 

↑ 
6-6u: p = 0,06 

 

↓ ↓ ↑ Niet 
consistente 
resultaten  

- Luchtweginfectie 
- Vrij hoge BC-concentraties 
i.v.m. andere woningen 

2 ↓ 
Kleinere spreiding 

Niet beschikbaar 
(technisch falen 

toestel) 

 ↑  
acenafteen, antraceen, 
benzo(a)pyreen, andere 

PAKs gelijk 

Niet beschikbaar Niet 
consistente 
resultaten 

Niet 
consistente 
resultaten  

↑ ↓ Reeds vrij lage BC-concentraties 
tijdens TS 

3 ↓ 
Kleinere spreiding 

Geen verschil Geen staalname tijdens BBS ↓ 
Kleinere spreiding 

30-90 min: p = 0,06 
0-240 min: p = 0,06 
6-6u: p = 0,008** 

↓ Niet 
consistente 
resultaten 

↓ ↓  

4 Geen verschil Geen 
verschil/lichte ↑ 

 

↓  
naftaleen en acenaftyleen 

Niet beschikbaar ↑ ↓ ↓ ↑ - Al reeds goede stookgewoontes 
tijdens TS 
- Toename PAKs: t.g.v. 
gefrituurde voeding in periode 
BBS 

5 ↓ 
Kleinere spreiding 

↑ 
Grotere spreiding 

Staalname tijdens BBS niet 
correct uitgevoerd 

Kleinere spreiding 
Geen verschil 

Niet 
consistente 
resultaten 

Niet 
consistente 
resultaten  

Niet 
consistente 
resultaten 

Niet 
consistente 
resultaten  

- Slechts 2/4 dagen BBS gestookt; 
op 2 'BBS dagen' werd toch TS 
gestookt (BBS lukte niet); 
- Brand in buurt en 'mislukte BBS' 
leiden mogelijk tot hogere indoor 
PAKS; 
- Bij sommigen stijging 
verschillende merkers consistent: 
bij andere niet 

6 ↓ 
Kleinere spreiding 

↓ Staalname tijdens TS en 
BBS niet correct uitgevoerd 

Niet beschikbaar ↓ Geen 
staalname 
tijdens BBS 

Geen 
staalname 
tijdens BBS 

↓ Veel minder hoge pieken tijdens 
BBS 

Groeps-
niveau 

↓* Niet significant  Niet significant Niet significant Niet 
significant 

Niet 
significant 

Niet 
significant 

 

* duidt op significante verschillen (* = p < 0,05, ** = p < 0,01), andere resultaten zijn weergegeven als (niet significante) trends. Niet consistente resultaten wil zeggen dat de 

respons bij verschillende individuen van dezelfde woning uiteenlopend was. TS = traditioneel stoken, BBS = bewust beter stoken. De CO-sensor gebruikt bij woning 2, 4 en 6 

was niet geschikt om dergelijke lage CO-concentraties accuraat te meten en daarom werden de meetresultaten van woning 2, 4 en 6 niet opgenomen in dit rapport.  
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 DISCUSSIE  

De interventiestudie tijdens de projectfase werd uitgevoerd in een real life scenario in zes woningen. 

Het toepassen van de interventie waarbij broncontrole van de houtkachel werd uitgevoerd in een 

beperkte set van woningen en deelnemers leidde (1) tot een significante daling van de BC-

concentraties in het binnenmilieu, (2) had geen waarneembare invloed op de fijnstof-, PAK-en CO-

concentraties in het binnenmilieu, (3) had geen meetbaar effect op de interne blootstelling aan 

schadelijke stoffen bij bewoners met houtkachels en (4) had geen meetbare effect op een aantal 

effectmerkers van de bewoners met houtkachels. Belangrijk, deze voornoemde bevindingen werden 

al dan niet op groepsniveau waargenomen. In afzonderlijke woningen en/of bij individuele 

deelnemers werden wel “lokale” effecten gevonden maar deze effecten kwamen niet sterk genoeg 

naar voor op groepsniveau omwille van de verscheidenheid van impact van de interventie tussen de 

woningen. Deze conclusies worden in onderstaande secties nader toegelicht. 

 Effect van de interventie op black carbon in het binnenmilieu 

In de huidige studie had de interventie een positief effect op de BC-concentraties in het binnenmilieu. 

Na statistische analyse bleek dat de BC-concentraties in de binnenlucht tijdens de 30-90 min, 0-

240 min en 6-6u uitmiddelingstijden tijdens de BBS-fase significant lager waren dan de BC-

concentraties in dezelfde respectievelijke uitmiddelingstijdens tijdens de TS-fase (effectgrootte tussen 

1,2 en 1,8; Tabel 16). Recent werd door Fleisch et al. (2019) aangetoond dat huishoudelijke 

houtverwarming leidt tot significante binnenluchtvervuiling en zowel de PM2,5-, BC- als elemental 

carbon-concentraties waren significant hoger in de binnenlucht van huizen met een kachel. Bovendien 

werd in dezelfde studie ook een associatie aangetoond tussen het gebruik van oudere kachels, niet-

gecertificeerde kachels en nat hout en een toegenomen polluenten concentratie in de binnenlucht, 

en vooral voor black carbon [23]. Het moge duidelijk zijn dat houtverbranding wel degelijk leidt tot 

aanzienlijke binnenluchtvervuiling. Andere belangrijke bronnen van black carbon in het binnenmilieu 

zijn koken en/of het branden van kaarsen [24, 25]. 

Er waren geen significante verschillen aanwezig in de BC-concentraties in de buitenlucht tijdens de 

respectievelijke uitmiddelingstijden tussen de BBS- en TS-meetperiode. We konden concluderen dat 

de meetcondities in de buitenlucht tussen beide meetperioden vergelijkbaar waren over de volledige 

studieduur.  

Opvallend was de grote spreiding in de BC-concentraties tijdens de verschillende uitmiddelingstijden 

in de binnenlucht tijdens de TS-meetperiode (Tabel 16 en Figuur 17) en tijdens de BBS-meetperiode 

nam deze spreiding af. De grote spreiding kon wijzen op een grote variatie in de dag-tot-dag 

verschillen voor black carbon, zoals dat ook in de pilootstudie werd waargenomen. We vermoeden 

dat bij sommige woningen weinig tot geen verbetering in de BC-concentraties in de binnenlucht 

geboekt kon worden met behulp van de interventie omdat bij deze woningen al op een goede manier 

“traditioneel” gestookt werd tijdens de TS-meetperiode. Bij de overige woningen was de te boeken 

winst van traditioneel stoken naar bewust beter stoken groter. Bovendien moeten we ook opmerken 

dat het toepassen van de Zwitserse methode niet altijd gelukt was bij woning 5. 

Uit ander onderzoek [26, 27] blijkt ook dat BC-concentraties in de buitenlucht een invloed kunnen 

hebben op de concentraties in de binnenlucht door infiltratie in de woning. Bijgevolg bieden huizen 

weinig bescherming tegen hoge BC-concentraties in de buitenlucht bij houtverbranding in de buurt. 

De heersende meteocondities, de achtergrondconcentraties in de buitenlucht en de uitstoot van de 
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eigen schouw dragen ook in een bepaalde mate bij mee aan de gemeten (binnenlucht) concentraties. 

De heersende meteocondities hebben op zichzelf ook nog eens een invloed op de 

achtergrondconcentraties in de buitenlucht en op de trek van de schouw. Actief verluchten heeft ook 

een invloed op de BC-concentraties in het binnenmilieu en de efficiëntie van verluchten wordt bepaald 

door het temperatuurverschil tussen het binnen- en buitenmilieu [28] want bij een groter 

temperatuurverschil zal er een toegenomen luchtstroom aanwezig zijn11. Naast de omstandigheden 

in het buitenmilieu, hadden ook de (1) specificaties van de kachel en (2) de schouw en (3) de 

eindgebruiker een invloed op de efficiëntie van de kachel en op de emissies van vervuilende 

polluenten [29]. Een overzicht hiervan is weergegeven in Figuur 31. 

 

Figuur 31: de houtverbranding in een kachel in een “real life” omgeving wordt bepaald door de 

kachelspecificaties en/of technologie, de schouw en de gebruiker zelf [29].  

Tenslotte zagen we ook dat de CO-concentraties de toename in BC-concentraties vaak weerspiegelden 

bij woning 1, 3 en 5 maar deze toename was niet altijd evenredig met de BC-concentraties en de CO-

concentraties daalden ook minder snel. Bij onvolledige verbranding komt zowel black carbon als CO 

vrij en dus was het logisch dat de CO pieken gelijkaardig waren aan de black carbon pieken. 

 Effect van de interventie op fijn stof het binnenmilieu 

Uit divers onderzoek blijkt dat huishoudelijke houtverwarming verantwoordelijk is voor zowel 

toegenomen BC-concentraties als fijnstofconcentraties in het binnenmilieu [23, 30]. In de huidige 

studie veranderden de fijnstof- en PAK-concentraties in de binnenlucht echter niet ten gevolge van de 

interventie tijdens de BBS-meetperiode. Mogelijk waren de achtergrondconcentraties voor fijn stof in 

de buitenlucht al hoger waardoor er een diffuse vervuiling optrad als gevolg van infiltratie of 

                                                             
11 greenhome.osu.edu/natural-
ventilation#:~:text=Factors%20Affecting%20Natural%20Ventilation&text=Dominant%20wind%20speed%20an
d%20direction,Outdoor%20temperature%20and%20humidity 
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verluchten. Bovendien konden de fijnstofconcentraties in het binnenmilieu ook toenemen door het 

opwaaien van stof, koken of door aerosol vorming door secundaire reacties (bv. reacties door 

aldehyden en ozon) [31] in tegenstelling tot black carbon dat voornamelijk ontstaat door 

houtverbranding of het gebruik van kaarsen. Gelijkaardig aan onze studie zagen Reichert et al. (2017) 

ook geen significante verbetering in fijnstofemissies bij het aansteken van de kachel volgens de top-

down methode in vergelijking met de bottom-up methode [13]. Men moet hierbij wel opmerken dat 

in die studie maar twee kachels getest werden. Nussbaumer et al. (2008) daarentegen vermeldde wel 

significant lagere fijnstofemissies bij gebruik van de top-down methode in vergelijking met de bottom-

up methode [12]. In de huidige interventiestudie werd telkens een toename in fijnstofconcentraties 

geobserveerd na het aansteken van de kachel. Gelijkaardig werd in de studie van Vicente et al. (2020) 

ook een toename gezien in fijnstofconcentraties bij houtverbranding en werd aangetoond dat de 

PM10-concentraties in de kamer verdubbelden bij het stoken van een gesloten kachel en bij een open 

haard zelfs tot twaalf keer groter werden in vergelijking met de normale achtergrondconcentraties 

[32]. Huishoudelijke houtverwarming bij een open haard leidt dus tot veel meer binnenluchtvervuiling 

in vergelijking met een gesloten kachel [32, 33] en houtverbranding in een open haard is bovendien 

ook geassocieerd met een toegenomen risico op kanker [32].  

 Effect van de interventie op PAKs het binnenmilieu 

Houtverbranding is een gekende en belangrijke bron van PAKs [4, 34]. Zo waren in een Zweedse studie 

de 24u-concentraties van verschillende PAKs in de binnenlucht significant hoger (drie tot vijf maal) in 

huizen met houtkachels in vergelijking met huizen zonder houtkachels [4]. Zoals verwacht werden de 

gemiddelde houtrookemissies in alle woningen van de huidige interventiestudie gedomineerd door 

de volgende PAKs; naftaleen, acenaftyleen, acenafteen, fenantreen, antraceen, pyreen, fluoreen en 

benzo(a)pyreen. Uit ander onderzoek blijkt dat er wel een verschil is in de relatieve hoeveelheid van 

individuele PAKs componenten die worden uitgestoten bij een “high burning rate” (hoge 

verbrandingssnelheid) versus een “low burning rate” (lage verbrandingssnelheid) verbrandingsproces 

en is ook afhankelijk van de houtsoort [35]. We zagen in onze studie in een paar woningen dat de 

vluchtige PAKs naftaleen en acenaftyleen afnamen daar waar de andere PAK-concentraties gelijk 

bleven.  

We zagen ook in de huidige interventiestudie dat de gehalten van B(a)P duidelijk hoger lagen, zowel 

voor als na de BBS interventie, dan de richt- en interventiewaarden vooropgesteld in het Vlaams 

binnenmilieubesluit (respectievelijk 0,012 en 0,1 ng/m³) [36]. Gustafson et al. (2008) toonde ook aan 

dat PAKs, en meer bepaald B(a)P, aanwezig zijn in de binnenlucht van woningen zonder houtkachel 

[4]. PAKs komen ook voor in het binnenmilieu van woningen zonder houtkachels aangezien PAKs ook 

vrijkomen door de verbranding van olie, gas of steenkool12. Bovendien worden PAKs gevormd bij het 

verhitten of verbranden van voedingswaren zoals barbecue, aangebrand vlees of verbrande korsten 

van brood12. 

 Effect van de interventie op de interne blootstelling 

De hypothese was dat de shift van een traditioneel stookgedrag naar een bewust beter stookgedrag 

de luchtkwaliteit zou verbeteren in de woning van gebruikers van houtkachels en dat daarmee de 

interne blootstelling aan schadelijke PAKs van deze bewoners zou afnemen. Om de interne 

blootstelling op te volgen, werden verschillende PAK-metabolieten in de urine van de deelnemers 

                                                             
12 www.milieu-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/factsheet_PAKs_2019.pdf 
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geanalyseerd. Er werd gekozen voor PAK-metabolieten met een korte halfwaarde tijd (12-24u) [37], 

zodat eventuele veranderingen ten gevolge van de interventie snel gedetecteerd konden worden. Na 

opname zet het lichaam PAKs om in metabolieten die het lichaam opnieuw verlaten via urine of 

stoelgang over een verloop van een paar dagen [34]. De meting van PAKs metabolieten in urine gaf 

een beeld van blootstelling aan PAKs in de voorbije dagen. In de huidige interventiestudie zagen we 

geen significant verschil in de PAK-metabolieten in de urine (genormaliseerd voor soortelijk gewicht) 

tussen beide meetperioden (Tabel 20).  

In de studie van Li et al. (2016) namen de PAK-metabolieten in de urine snel toe bij deelnemers die 

slechts voor twee uur blootgesteld werden aan houtrook en er werd ook een significante associatie 

gevonden tussen de meeste OH-PAK metabolieten en persoonlijke PM2,5-concentraties [38]. De 

deelnemers in die studie werden twee uur blootgesteld aan houtrook van een kampvuur in een 

afgesloten ruimte in tegenstelling tot onze deelnemers die blootgesteld werden aan houtrook van een 

afgesloten kachel en daarom kunnen de resultaten van beide studies eigenlijk niet vergeleken worden. 

Bijkomend vermeldde Li et al. (2016) dat de afwezigheid van verschillen ook te wijten kon zijn aan de 

manier van staalname. De auteurs toonden namelijk aan dat acute of herhaaldelijke blootstelling aan 

houtrook het best beoordeeld kon worden aan de hand van een verzameling van meerdere urine 

stalen die tijdens een bepaald tijdsvenster, idealiter 0-12 uur na de blootstelling, gecollecteerd werden 

[38]. In de huidige interventiestudie werd slechts één “spot” urinestaal per meetperiode verzameld in 

de ochtend na blootstelling en was mogelijk niet voldoende om de blootstelling accuraat te kunnen 

opvolgen. De afwezigheid van een verschil in blootstellingsmerkers kon ook verklaard worden door 

het feit dat de interventie vrij kort was en de verlaging van de binnenhuis BC-concentraties was 

waarschijnlijk te beperkt om al tot een verminderde blootstelling bij de bewoners te leiden. Bovendien 

konden bij deze kleine deelnemersaantallen invloedparameters zoals het eten van BBQ/gefrituurde 

voeding, blootstelling in het verkeer of door aanwezig te zijn bij een open vuur/vuurkorf, belangrijker 

doorwegen. Tenslotte is er voorlopig nog steeds geen “ideale” merker voorhanden die de blootstelling 

aan houtverbranding weergeeft. Tenslotte werd in de literatuur aangetoond dat het kankerrisico als 

gevolg van blootstelling aan PAKs significant hoger was bij huizen met verbrandingstoestellen in 

vergelijking met huizen zonder verbrandingstoestellen [4]. Naast een toename aan PAKs in de 

binnenlucht, leidde huishoudelijke houtverwarming ook tot een toename aan de carcinogene 

verbindingen 1,3-butadieen, benzeen en acetaldehyde in de binnenlucht. Het bijbehorende 

kankerrisico als gevolg van blootstelling aan deze schadelijke stoffen werd als laag ingeschat in door 

Gustafson et al. (2006) [6].  

 Effect van de interventie op de gezondheid 

De hypothese bij deze interventiestudie was dat de luchtkwaliteit zou verbeteren als gevolg van het 

toepassen van de interventie tijdens de BBS-meetperiode waardoor de effectmerkers ook zouden 

verbeteren. Vooral de pro-inflammatoire merkers IL-6 en IL-8 waren eerder beschreven als merkers 

die kunnen toenemen bij blootstelling aan dieselpartikels of houtrook [20-22]. We zagen dit effect 

echter niet in de huidige populatie naar voor komen waarschijnlijk als gevolg van de kleine 

studiepopulatie maar ook door de vrij korte interventie. Bovendien was de verlaging van de 

binnenhuis BC-concentraties ten gevolge van de interventie nog beperkt. Bijkomend vond de 

interventiestudie plaats in de winterperiode waardoor de effectmerkers ook beïnvloed konden 

worden door o.a. de gebruikelijke infecties van de luchtwegen. Ongeacht de afwezigheid van 

significante verschillen in deze studie is het geweten dat houtverbranding en de bijbehorende 



                                                             92      

binnenluchtvervuiling een invloed heeft op de gezondheid, waarbij kinderen gevoeliger zijn voor de 

schadelijke effecten van blootstelling aan houtrook dan volwassenen [39]. Binnenluchtvervuiling, 

inclusief ventilatie van binnenruimtes met vervuilde buitenlucht, is verantwoordelijk voor een verlies 

van meer dan twee miljoen gezonde levensjaren in de Europese Unie [40]. Op celniveau leidt 

houtverbranding en de PAKs die hierbij vrijkomen tot inflammatie, gekenmerkt door een toegenomen 

IL-6 secretie, maar ook tot een verstoorde proliferatie en tot schade aan de mitochondria en het 

endoplasmatisch reticulum [41].  

 Broncontrole om binnenluchtvervuiling door houtrook te reduceren 

Aangezien de opstartfase, de aanmaakmethode en het bijvullen van de kachel [3, 12, 42] bepalend 

bleken te zijn in de literatuur voor het al dan niet vrijkomen van schadelijke deeltjes, was er op het 

vlak van broncontrole nog een grote mate van verbetering mogelijk. Daarom wilden we aan de hand 

van deze interventiestudie inzetten op broncontrole – door aanpassing van het stookgedrag – om 

luchtverontreiniging en gezondheidsschade ten gevolge van houtstoken te verminderen. In de 

literatuur werd aangetoond dat de gebruiker een grote invloed heeft op de emissies die vrijkomen bij 

houtverbranding. Tegelijkertijd kan de gebruiker de emissies ook beperken volgens Fachinger et al. 

(2017). Zo werden er sterk verhoogde emissies waargenomen wanneer men teveel lucht toe liet in de 

kachel of wanneer men de kachel stookte met te droog en/of te klein hout. Bijkomend leidde het 

verbranden van ander materiaal dan vast hout, zoals bruine steenkool, papier briketten of 

houtsnippers, tot toegenomen emissies en kwamen er ook meer organische deeltjes vrij. Bij 

houtkachels kwamen ook veel meer volatiele organische deeltjes (VOCs) vrij dan bij pelletkachels [16]. 

Het bleek dat de opstartfase verantwoordelijk was voor het grootste aandeel in de uitstoot van 

schadelijke stoffen [1, 8, 11, 12]. Maar het is ook aangetoond dat wanneer de kachel werd 

aangestoken via de Zwitserse methode (top-down methode), de fijnstofemissies drastische 

teruggedrongen konden worden [8, 12].  

Aanpassing van het stookgedrag door educatie heeft in het verleden al bewezen voordelig te zijn voor 

de luchtkwaliteit in de binnenlucht bij houtverbranding. In de winter van 2007 en 2008 werden 

benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen concentraties gemeten in negen woningen in Italië waarin 

gestookt werd met hout. Na de winter van 2007 werden de meetresultaten besproken met de 

bewoners en kreeg men stooktips om binnenluchtvervuiling tegen te gaan. Na de volgende winter 

bleken de concentraties in de binnenlucht van alle voornoemde chemische substanties afgenomen te 

zijn ondanks een algemeen koudere winter. Deze resultaten tonen het belang van educatie aan om 

blootstelling aan houtrook effectief te reduceren [43].  

 Interventiestudie bij “real life” experiment 

De huidige interventiestudie – waarbij broncontrole werd uitgevoerd om binnen luchtvervuiling terug 

te dringen – werd uitgevoerd in een “real life” setting bij zes woningen. Een real life setting is mogelijk 

meer relevant dan een labo testkamer waarbij de omstandigheden eerder kunstmatig zijn. Bovendien 

werd het dankzij deze real life setting snel duidelijk wat er wel en niet mogelijk was in de praktijk met 

betrekking tot broncontrole. Maar een real life scenario heeft ook het grote nadeel dat er vaak een 

grote variatie in de data optreedt net als gevolg van de real life omgeving. In de huidige 

interventiestudie kwamen we ook een aantal moeilijkheden tegen waardoor de variatie nog groter 

werd. Zo gingen sommige deelnemers op weekend tijdens de bewust beter stoken meetperiode 

waardoor er niet gestookt werd en men ook niet blootgesteld werd aan houtrook. Andere deelnemers 
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stookten op sommige dagen niet omwille van tijdsgebrek of omdat ze niet thuis waren waardoor er 

nog minder metingen beschikbaar waren. Bij sommige woningen vielen de pompjes van de PAKs 

metingen uit of vergaten de deelnemers om de pompjes aan te zetten. Sommige meettoestellen 

vielen dan weer uit door weeromstandigheden of technische redenen. 

Een tweede nadeel bij een dergelijk real life experiment is de variatie in kachels en de bijbehorende 

variatie in fijnstofemissies. In het algemeen zullen meer recente kachels lagere fijnstofemissies 

vertonen in vergelijking met de oudere kachels [23]. Om deze variatie zoveel als mogelijk te 

minimaliseren, werd geopteerd om enkel houtkachels van voor 2012 te includeren, indien mogelijk, 

in de huidige interventiestudie. Vanaf 2012 moeten Belgische kachels namelijk aan productnormering 

voldoen en bovendien zijn recentere kachels bij goed gebruik minder vervuilend dan oude kachels. 

Aangezien we liefst een zo groot mogelijk effect van de interventie in deze studie wilden waarnemen, 

selecteerden we de daarom vooral de woningen oudere kachels. Echter was er toch één woning 

waarbij men stookte met een kachel van zes jaar oud die dus jonger is als 2012. Zoals weergegeven in 

Figuur 32, spelen meerdere factoren een belangrijke rol in een real life experiment waarover het 

studieteam niet (altijd) controle had om de variatie te verminderen. Wanneer deze interventiestudie 

daarentegen zou uitgevoerd worden in een labo testkamer, zou de variatie waarschijnlijk veel kleiner 

zijn waardoor de resultaten ook meer eenduidig zouden zijn maar de interventiestudie dan ook zou 

veel minder realistisch zijn. Desalniettemin is een real life experiment even relevant als een labo 

testkamer [29] en daarom werd in deze interventiestudie dan ook geopteerd voor een real life 

experiment.  

 

Figuur 32: overzicht van de parameters die de prestaties van het stooktoestel beïnvloeden met betrekking tot 

emissies en thermische efficiëntie prestaties in een “real life” situatie.  

Figuur overgenomen van [29]. 

Real life experimenten werden tot op heden nog niet vaak uitgevoerd, meestal grijpt men nog terug 

naar testkamers onder labo-omstandigheden [44], en al helemaal niet met als voornaamste doel om 

de effecten op binnenlucht en humane gezondheid te onderzoeken. Een eerste real life experiment 

werd uitgevoerd in twintig woningen in Denemarken waarbij bestudeerd werd of end-of-pipe 

oplossingen leidden tot een vermindering in luchtvervuiling door houtkachels in de winter [45]. Twee 

andere studies werden op een nog grotere schaal uitgevoerd. Zo werden in de stad Libby in Montana 

(USA) bijna 1200 oudere verbrandingstoestellen ingewisseld voor modellen met een betere 

verbranding over een verloop van twee jaar (2005-2007) waarbij werd bestudeerd of deze wisselactie 

leidde tot een verbetering in buitenluchtkwaliteit. Het resultaat was dat de gemiddelde PM2,5-massa 

in de winter afnam met 20% en dat de houtrook-gerelateerde PM2,5-massa gedaald was met 28% na 

de wisselactie [46]. In een Australische studie werd onderzoek gedaan naar end-of-pipe oplossingen 
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in vier verschillende steden [47]. Bij real life experimenten is het belangrijk dat er voldoende 

verschillende woningen geïncludeerd worden in de studie en dat het aantal dagen dat de 

luchtkwaliteit gemeten wordt, ook voldoende groot is.  

 Limitaties 

Een eerste limitatie was dat de interventiestudie werd uitgevoerd in een “real life” omgeving waarbij 

de interventie werd uitgetest in zes verschillende woningen. Meerdere factoren zoals de kenmerken 

van het huis, het verschil in kachels, de hoeveelheid hout die verbrand werd en de ventilatie, spelen 

allemaal een belangrijke rol in dit real life experiment waarover het studieteam niet (altijd) controle 

had. Een tweede limitatie van deze interventiestudie was dat het aantal woningen en deelnemers te 

klein was voor een adequate meervoudige regressieanalyse, mede door COVID-19 waardoor het 

totaal aantal woningen gereduceerd werd van acht naar zes woningen. Ook de duur van beide 

meetperioden was relatief kort. Idealiter wordt de huidige interventiestudie herhaald bij een grotere 

groep van woningen met een langere studieduur in de toekomst om de resultaten van de huidige 

studie te bevestigen. Ten derde waren niet alle milieumetingen van elke woning beschikbaar door het 

falen van de toestellen of door vergeetachtigheid bij de deelnemers. In de toekomst zou een meer 

frequente ondersteuning en follow-up door een technische studiemedewerker dan ook noodzakelijk 

zijn. Ten vierde waren we ook niet zeker of alle deelnemers de interventie tijdens de bewust beter 

stoken periode zeer nauwkeurig hadden toegepast. Tenslotte werden de dagboekjes omtrent het 

kachelgebruik niet altijd (nauwkeurig) ingevuld waardoor mogelijk waardevolle informatie omtrent 

het aansteken en het branden van de kachel verloren is gegaan. Deze twee laatste factoren zijn 

moeilijk om te verbeteren in de toekomst buiten een nog frequentere follow-up van de technische 

medewerker en/of studieverpleegkundigen of het sturen van een dagelijkse reminder door het 

studieteam naar de deelnemers.  
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 ERVARINGEN EN MOTIVATIE MET BETREKKING TOT 

HET GEBRUIK VAN DE ZWITSERSE METHODE  

 DOEL BIJKOMEND ONDERZOEK 

Tijdens de pilootfase was de rekrutering van deelnemers voor de eigenlijke projectfase al gestart en 

was er een respons van tweeënvijftig potentiële kandidaten om mee te doen aan de interventiestudie. 

Uit deze tweeënvijftig kandidaten werden uiteindelijk maar acht kandidaten geselecteerd voor 

deelname aan de eigenlijke projectfase van de interventiestudie. Om over nog meer informatie te 

beschikken en om de niet-geselecteerde potentiële deelnemers toch nog te betrekken bij de studie, 

hebben we aan hen gevraagd om de Zwitserse methode op eigen houtje uit te testen. Deze niet-

geselecteerden personen kregen dezelfde visuele instructies (bijlage 2: Visuele instructies om bewust 

beter te stoken) als de deelnemers van de projectfase, zodat het duidelijk was wat er verwacht werd 

van hen. Mede hierdoor kon het onderzoeksteam nagaan – als bijkomend onderzoek – of de Zwitserse 

methode toepasbaar was bij een variatie aan kachels. Bij de niet-geselecteerden personen werden 

geen milieu- of HBM-metingen uitgevoerd en er werd enkel achteraf bevraagd of de Zwitserse 

methode mogelijk was met behulp van een korte vragenlijst. Voor dit bijkomend onderzoek waren het 

onderzoeksteam afhankelijk van de “goodwill” van de niet-geselecteerde potentiële deelnemers. 

 RESULTATEN 

Onderstaande Tabel 24 geeft een overzicht van de resultaten van dit bijkomend onderzoek. Twaalf 

niet-geselecteerde potentiële deelnemers hadden de vragenlijst ingevuld. Tien deelnemers hadden 

een gewone houtkachel, één deelnemer had een speksteenkachel en de laatste deelnemer had een 

inbouw houthaard.  

De stookinstructies waren voor alle twaalf deelnemers duidelijk en werden ook door iedere 

deelnemer getest. Acht van de twaalf deelnemers kenden de stookinstructies al voordat ze deze 

instructies van het onderzoeksteam kregen. Tien deelnemers hadden de stookinstructies voor 

minimaal drie tot zeven dagen toegepast bij hun eigen kachel. Elf van de twaalf deelnemers kon de 

Zwitserse methode goed en/of gemakkelijk toepassen bij de eigen kachel. Bij zeven deelnemers ging 

de kachel ook daadwerkelijk altijd goed aan m.b.v. de Zwitserse methode en bij vier deelnemers was 

dat af en toe het geval, omdat men soms moest ingrijpen omdat het vuur uitging. Volgens de 

deelnemers waren de kachelspecificaties, de dikte van het stookhout en de beschikbaarheid van het 

geschikt hout de belangrijkste determinanten of de Zwitserse methode toepasbaar was of niet. 

Belangrijk, er kwam weinig tot geen rook en/of geur vrij bij gebruik van de Zwitserse methode. De 

twee deelnemers die soms last hadden van een rookwolk weten dit aan de weersomstandigheden of 

het feit dat er niet altijd meteen vuur ontstond. 

De helft van de deelnemers ondervond alleen maar voordelen aan het gebruik van de Zwitserse 

methode, zoals minder rook- en geurontwikkeling en minder houtverbruik. De kachel ging ook vlotter 

aan en werd sneller warm. Vier deelnemers merkten geen verschil en twee deelnemers ondervonden 

nadelen aan het gebruik van de Zwitserse methode. Zo werd de tijd langer tussen het aansteken en 

het ontstaan van een hevige verbranding die vereist is bij een speksteenkachel. Negen deelnemers 

gaven aan dat ze de Zwitserse methode in de toekomst bleven gebruiken terwijl drie deelnemers toch 

bij hun eigen aansteekmethode bleven. Acht van de twaalf deelnemers gingen de Zwitserse methode 

ook aanraden bij hun vrienden, buren of kennissen met een kachel.  
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Tabel 24: beschrijvende resultaten van de bevraging bij niet-geselecteerde deelnemers. 

Vragenlijst niet geselecteerden n = 12 

Type houtkachel: 

Kachel op houtpellets 

Houtkachel 

Open haard 

Speksteenkachel 

Andere: inbouw houthaard 

 

0/12 (0%) 

10/12 (84%) 

0/12 (0%) 

1/12 (8%) 

1/12 (8%) 

Stookinstructies 

Zijn de aangeleverde stookinstructies duidelijk? 

Ja  

Neen 

 

12/12 (100%) 

0/12 (0%) 

Had je deze stookinstructies om “bewust beter te stoken” al eerder gehoord, gelezen of 

gezien voordat je de instructies van het onderzoeksteam kreeg? 

Ja  

Neen 

 

 

8/12 (66%) 

4/12 (33%) 

Wat deed je anders dan de instructies? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Aanmaakblokje vanonder leggen 

Steeds dikker hout naar boven stapelen 

Houtstapel langs onderkant aansteken 

Gebruik van krantenpapier bij aansteken 

 

3/12 (25%) 

2/12 (17%) 

2/12 (17%) 

2/12 (17%) 

Heb je de stookinstructies om bewust beter te stoken toegepast bij je eigen kachel? 

Ja 

Neen  

 

12/12 (100%) 

0/12 (0%) 

Hoe lang heb je de stookinstructies toegepast? 

1 dag 

1-3 dagen 

3-7 dagen 

1 week 

1-2 weken 

Andere: 

Stookten al reeds op deze manier 

Passen deze methode vanaf heden toe 

 

1/12 (8%) 

1/12 (8%) 

1/12 (8%) 

1/12 (8%) 

1/12 (8%) 

7/12 (58%) 

6/12 (50%) 

1/12 (8%) 

Toepasbaarheid Zwitserse methode 

Kun je de Zwitserse methode makkelijk/goed toepassen bij je eigen kachel? 

Ja 

Neen 

 

11/12 (92%) 

1/12 (8%) 

Ging de kachel goed aan met behulp van de Zwitserse methode? 

Ja 

Neen 

Soms  

 

7/12 (58%) 

1/12 (8%) 

4/12 (33%) 

Als je de Zwitserse methode niet kon toepassen of als deze methode niet werkt bij jouw 

kachel, waar ligt dat dan aan volgens jou?  

Niet van toepassing 

Door een slechte trek van de kachel 

Door een slechte trek van de schouw 

Door de kenmerken van de kachel 

Door het weer 

Door het gebruik van de dampkap 

 

 

9/12 (75%) 

0/12 (0%) 

0/12 (0%) 

1/12 (8%) 

0/12 (0%) 

0/12 (0%) 
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Door het gebruik van de ventilatie 

Andere; 

Hout is moeilijk te stapelen (te dik hout) 

Beschikbaarheid van geschikt hout 

0/12 (0%) 

2/12 (16%) 

1/12 (8%) 

1/12 (8%) 

Kwam er een zichtbare rookwolk in de kamer vrij als je de kachel aanmaakt met behulp 

van de Zwitserse methode? 

Ja 

Neen 

Soms  

 

 

0/12 (0%) 

10/12 (84%) 

2/12 (16%) 

Had je last van geurhinder (houtrook) in de kamer als je de kachel aanmaakt met behulp 

van de Zwitserse methode? 

Ja 

Neen 

 

 

1/12 (8%) 

11/12 (92%) 

Voor- en nadelen 

Ondervond je voordelen van het gebruik van de Zwitserse methode? 

Ja 

Neen, geen merkbaar verschil 

Neen, ik ondervond nadelen 

 

6/12 (50%) 

4/12 (33%) 

2/12 (16%) 

Welke nadelen? 

De tijd tussen het aansteken en het ontstaan van een hevige verbranding die 

vereist is bij een speksteenkachel wordt langer 

 

 

Welke voordelen? 

Minder rook-en geurontwikkeling 

Minder hout verbruikt 

Kachel gaat vlotter aan 

Andere;  

Snellere opwarming 

 

2/12 (16%) 

1/12 (8%) 

2/12 (16%) 

 

1/12 (8%) 

Gebruik in de toekomst 

Zal je de Zwitserse methode blijven gebruiken om de kachel aan te steken of gebruik je 

terug je “eigen aansteekmethode”? 

Zwitserse methode 

Eigen aansteekmethode 

 

 

9/12 (75%) 

3/12 (25%) 

Zou je de Zwitserse methode aanraden bij vrienden, buren of kennissen die ook een 

kachel hebben? 

Ja 

Ja, onder voorwaarden 

Neen 

Ik weet het niet 

 

 

6/12 (50%) 

2/12 (16%) 

3/12 (25%) 

1/12 (8%) 

Indien ja, onder welke voorwaarden? 

Geschikt hout voorradig 

Geschikte kachel nodig 

 

1/12 (8%) 

1/12 (8%) 

Opmerkingen van de deelnemers 

1) Had Zwitserse methode wel eens graag uitgeprobeerd met het juiste hout. Onze houtblokken 

waren hiervoor niet geschikt (te groot, te breed om te stapelen volgens methode) 

2) Wij zijn toevallig op de methode gekomen nadat we problemen hadden met de kachel. De 

methode werkt goed, maar het hout moet goed droog zijn 

3) Met mijn massakachel stook ik 1 uur met volledige luchttoevoer, dus optimale verbranding, en 

rookkanalen doorheen de kachel, en dan blijft de kachel 24 uur warm, nooit heet. Perfect systeem 

4) Spijtig dat de instructies zo laat in het stookseizoen kwamen 
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 CONCLUSIES VAN DE INTERVENTIESTUDIE 

In dit hoofdstuk geven we een kort overzicht van de voornaamste conclusies van de studie op vlak van 

de mogelijkheid tot het toepassen van de interventie, de luchtkwaliteit, blootstelling en gezondheid, 

de ervaring met het gebruik van de Zwitserse methode op basis van zowel de piloot- als projectfase 

en kaderen we dit onderzoek binnen de Greendeal huishoudelijke houtverwarming. Belangrijk om 

hierbij te vermelden is dat 1) de steekproef in feite te klein was om tot statistisch verantwoorde 

conclusies te komen en dat 2) er veel variabelen zijn (naast het gebruik van de kachel) die een invloed 

kunnen hebben op de binnenlucht die niet afzonderlijk onderzocht zijn (bv. de invloed van de 

schouwtrek, een goede plaatsing/onderhoud van toestel en schouw en het type en de leeftijd van de 

kachel), waardoor de impact van louter “bewust beter stoken” vertroebeld werd. 

 TOEPASBAARHEID VAN DE INTERVENTIE 

Aan de hand van de pilootfase beek dat de Zwitserse methode niet bij elk type kachel kon toegepast 

worden en dat de methode niet geschikt was voor bepaalde kachels waarbij de lucht van boven naar 

onder wordt aangevoerd. Bijkomend bleek ook dat een slecht trekkende schouw een zeer grote 

impact kan hebben op de binnenluchtkwaliteit. In de projectfase was het belangrijk dat de interventie 

toch kon uitgevoerd worden zodat we effectief konden onderzoeken of een verandering in 

stookgedrag leidde tot een betere luchtkwaliteit. Daarom bevroegen we op voorhand bij potentiële 

deelnemers de kachelspecificaties om een inschatting te maken of de Zwitserse methode mogelijk 

was bij hun kachel. Deelnemers waarbij het op voorhand al duidelijk was dat de Zwitserse methode 

niet zou werken, werden niet geïncludeerd in de projectfase. Deze bijkomende inclusiecriteria gaven 

echter geen definitieve garantie op een effectieve interventie in de projectfase. 

 LUCHTKWALITEIT 

In de huidige studie werd aangetoond dat de interventie die toegepast werd tijdens de BBS-fase leidde 

tot significant afgenomen BC-concentraties in de binnenlucht. Hoewel niet in alle woningen een 

positief effect kon worden aangetoond van de interventie op de luchtkwaliteit, gaf deze studie aan 

dat er toch verbetering mogelijk was in bepaalde situaties. Fijnstof- en CO-concentraties in de 

binnenlucht veranderden echter niet als gevolg van de interventie. Bijkomend was er ook geen effect 

van de interventie waar te nemen op de PAK-concentraties in de binnenlucht, mede als gevolg van het 

gebrek aan voldoende data waardoor de resultaten/conclusies betreffende de PAK-concentraties niet 

statistisch konden worden onderbouwd. De dag tot dag verschillen waren soms groot en de fijnstof- 

en PAK-staalname waren ook niet altijd correct uitgevoerd. Beide factoren droegen waarschijnlijk bij 

tot de afwezigheid van een effect als gevolg van de interventie. De afwezigheid van een uitgesproken 

effect op de PAK-concentraties in de binnenlucht kon eventueel ook verklaard worden door het feit 

dat mogelijke pieken werden afgezwakt als gevolg van de 24u-staalname. Tenslotte waren er geen 

significante verschillen aanwezig in de BC-, fijnstof- en PAK-concentraties gemeten in de buitenlucht 

bij de woningen en waren de meetcondities in de buitenlucht tussen beide meetperioden 

vergelijkbaar. Dit betekent dat het verschil in de binnenluchtconcentraties niet toegeschreven kon 

worden aan veranderende buitencondities. 

 BLOOTSTELLING EN GEZONDHEIDSMETINGEN 

In de huidige interventiestudie observeerden we op groepsniveau geen eenduidig effect van de 

interventie op de blootstellingsmerkers. De interventie had op groepsniveau ook geen duidelijke 
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invloed op de genotoxiciteitsmerker 8-OHdG en de inflammatiemerkers exhaled NO en interleukine 

concentraties in het nasale mucus van onze deelnemers. Op individueel woning- en persoonsniveau 

werd echter in sommige gevallen wel een positief effect van de interventie op de luchtkwaliteit en 

blootstellings- en/of gezondheidsmerkers geobserveerd. Het effect van de interventie op de 

luchtkwaliteit in het binnenmilieu was nog te beperkt om de interne blootstelling te verminderen en 

om tot een verbetering te leiden in effectmerkers bij de deelnemers. Bovendien konden bij deze kleine 

deelnemersaantallen, invloedsparameters zoals het eten van BBQ/gefrituurde voeding, blootstelling 

door verkeer of door aanwezig te zijn bij een open vuur/vuurkorf, belangrijker doorwegen op de 

blootstellingsmerkers. Bovendien vond de interventiestudie plaats in de winterperiode waardoor de 

effectmerkers ook beïnvloed konden worden door o.a. gebruikelijke infecties van de luchtwegen. 

 ERVARING MET HET GEBRUIK VAN DE ZWITSERSE METHODE 

Op basis van de bijkomende bevraging bij niet-geselecteerde personen na afloop van de 

interventiestudie konden we concluderen dat de meerderheid van de ondervraagde personen 

tevreden was over de Zwitserse methode. De belangrijkste reden die men hiervoor opgaf was dat de 

kachel vlotter aanging en soms ook sneller warmer werd, er minder geur en rook vrijkwam en men 

minder hout moest gebruiken. De meeste ondervraagden gaven aan dat ze overstappen van de 

bottom-up naar de top-down of Zwitserse methode. Bovendien gingen de meeste ondervraagden de 

methode ook aanraden aan hun familie, vrienden of kennissen. 

 KADERING VAN DIT ONDERZOEK BINNEN GREENDEAL HUISHOUDELIJKE 

HOUTVERWARMING  

Zoals eerder vermeld in de inleiding, wordt deze interventiestudie gekaderd in de specifieke 

overweging kennisopbouw van de Green Deal13. De huidige interventiestudie draagt kennis bij 

omtrent het product – de houtkachel – en het gebruik ervan. Meer bepaald vergroot deze 

interventiestudie het inzicht naar lokale verschillen in het gebruik van houtkachels. Aan de hand van 

de rekrutering voor de interventiestudie en aan de hand van de resultaten van de interventiestudie, 

werd het duidelijk dat houtkachels gebruikers hun houtkachel met verschillende materialen aansteken 

maar ook dat men de houtkachel met diverse stookmaterialen en met diverse houtsoorten met een 

variërende vochtigheidsgraad stookten. Hier was dus mogelijk nog een (grote) verbetering in 

stookmethode mogelijk om de uitstoot van huishoudelijke houtverwarming tegen te gaan. Bijkomend 

toonde deze interventiestudie ook aan dat de Zwitserse methode niet bij elk type kachel kon 

toegepast worden en dat de methode niet geschikt was voor bepaalde kachels waarbij de lucht van 

boven naar onder wordt aangevoerd. Ten tweede leidde de interventie ook tot een betere inschatting 

van de emissies die vrijkomen in zowel het binnen- als buitenmilieu bij huishoudelijke 

houtverwarming. Bovendien toonde deze studie ook aan dat de emissies van de verschillende 

polluenten nogal varieerden tussen individuele woningen waardoor het opleggen van een interventie 

niet altijd leidde tot het gewenste resultaat, zijnde een vermindering in binnenmilieuemissies. De 

afwezigheid van een duidelijke verbetering als gevolg van de interventie kon ook verklaard worden 

door het feit dat sommige deelnemers/woningen al reeds op een relatieve “goede” manier stookten 

waardoor de concentraties van de vervuilende polluenten in het binnenmilieu relatief laag bleven en 

de interventie dan ook niet veel uithaalde op vlak van binnenluchtvervuiling. Tenslotte vergroot de 

huidige interventiestudie ook de kennis naar de specifieke blootstelling van de mens aan de emissies 

                                                             
13 omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/GDHoutverwarming-document_def.pdf 
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gerelateerd aan huishoudelijke houtstook en de impact hiervan op de humane gezondheid. De 

voornoemde bevindingen van de huidige interventiestudie dragen bij aan de kennisopbouw in het 

kader van de Green Deal om de uitstoot van huishoudelijke houtverwarming te halveren tegen 203011. 

De resultaten van de interventiestudie zullen ook toegelicht worden op de werkgroep kennisopbouw 

van de Green Deal huishoudelijke houtverwarming.  
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 BELEIDSAANBEVELINGEN 

In dit hoofdstuk formuleren we de beleidsaanbevelingen op basis van de bevindingen van de 

houtstook interventiestudie: “Van een traditioneel naar een bewust beter gebruik van houtkachels”, 

met gezondheidswinst via het concept “bewust beter stoken” tot doel. Tot slot geven we nog 

aanbevelingen voor de methodologische verbeteringen voor toekomstige interventiestudies. 

 VERBETERDE LUCHTKWALITEIT IN HET BINNENMILIEU BIJ SHIFT VAN 

TRADITIONEEL STOKEN NAAR BEWUST BETER STOKEN 

Het is bekend aan de hand van literatuurstudies dat huishoudelijke houtverwarming leidt tot 

toegenomen emissies van vervuilende stoffen in het binnenmilieu, zeker bij oudere of slecht gebruikte 

kachels [44], en dat deze stoffen ook schadelijk zijn voor de humane gezondheid. Maar het is 

onduidelijk of het brede publiek ook weet dat huishoudelijke houtstook leidt tot een aanzienlijke 

binnenluchtvervuiling. 

Bevinding uit het onderzoek: de interventie leidde tot significant lagere BC-concentraties in de 

binnenlucht. Vooralsnog was er nog geen verbetering in andere luchtkwaliteitsparameters en 

blootstellings- en effectmerkers waar te nemen maar dit was mogelijk te wijten aan de grote variatie 

en kleine studiepopulatie. Desalniettemin zal een verminderde blootstelling aan black carbon de 

gezondheid op termijn alleen maar ten goede komen.  

Tijdens beide stookperiodes van de interventiestudie waren de BC- en fijnstofconcentraties veel hoger 

dan tijdens de “niet stoken” periode. 

Beleidsaanbeveling: we bevelen aan om het bewust beter stookgedrag en de stookcondities waarmee 

men “bewust beter kan stoken” volgens de richtlijnen (BIJLAGE 2: Visuele instructies om bewust beter 

te stoken) van de interventiestudie te promoten bij het grote publiek. Meer bepaald bevelen we aan 

om nogmaals de factoren die een belangrijke rol spelen bij het vrijkomen van vervuilende stoffen, 

zoals de vochtigheidsgraad van het hout of het type hout en de afmetingen, onder de aandacht te 

brengen zoals dat voorheen al gedaan werd met de stooktips14 en de folder van Stook slim15. De 

aanbeveling heeft niet tot doel om houtstook te promoten als energiebron maar dient louter voor de 

mensen die nu reeds aan huishoudelijke houtverwarming doen zodat deze mensen op een betere en 

mogelijk gezondere manier te stoken. 

Aan de hand van deze studie kan met het brede publiek er nogmaals op wijzen dat huishoudelijke 

houtverwarming leidt tot aanzienlijke binnenluchtvervuiling die op termijn kan leiden tot nadelige 

gezondheidseffecten. Daarom bevelen we aan dat men in eerste instantie overstapt naar het “bewust 

beter stookgedrag” dat gedefinieerd werd in deze studie en wordt weergegeven in Figuur 33. 

Bijkomend ontraden we ook het gebruik van (oude) slecht presterende houtkachels als 

(bij)verwarming, omwille van de duidelijke binnen luchtvervuiling door houtverbranding. We bevelen 

ook aan om, voor wie verder wenst te stoken op hout, de oude vervuilende kachel te vervangen door 

een nieuwe en meer efficiënte kachel (correct geïnstalleerd door een specialist) met het juiste 

vermogen, een adequate luchttoevoer en een optimale interactie tussen de kachel en de ventilatie 

van het gebouw [11]. Voor een goede trek is ook de correcte plaatsing van de schouw en 

                                                             
14 omgeving.vlaanderen.be/15-tips-om-binnen-te-stoken 
15 www.vlaanderen.be/publicaties/houtkachel-of-haard-stook-slim-en-zonder-zorgen 
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rookgasafvoer van belang evenals goed onderhoud van toestel en schouw. Zowel voor het correct 

gebruik van de kachel als voor de correcte plaatsing van de schouw (en de interactie met 

ventilatieopeningen) is er een “Code van goede praktijk” in de maak. 

 

Figuur 33: Bewust beter stookgedrag met handelingen die leiden tot lagere emissies van vervuilende stoffen.  

Figuur overgenomen van16. 

 ZWITSERSE METHODE  

 Toepasbaarheid van de Zwitserse methode 

Uit de pilootfase bleek dat de Zwitserse methode niet bij elk type kachel kon toegepast worden en de 

methode leek niet geschikt voor bepaalde type kachels waarbij de lucht van boven naar onder wordt 

aangevoerd. Volgens de Code van Goede praktijk17 “verdient de traditionele methode de voorkeur 

voor toestellen waarbij de lucht van boven naar beneden wordt aangevoerd (en bijgevolg de 

rookgassen langs onder worden afgevoerd). Hierbij wordt het makkelijk brandbaar materiaal onder 

de grote blokken hout geplaatst, en vervolgens het makkelijk brandbaar materiaal (aanmaakhout of 

natuurlijke aanmaakblokjes) aangestoken. Bij een kachel waar de lucht van boven naar beneden wordt 

aangevoerd zal geen optimale luchtaanvoer plaatsvinden, waardoor er weinig zuurstof rond het vuur 

aanwezig zal zijn en de Zwitserse methode niet zal werken. Mogelijks spelen er nog andere factoren 

een rol (bv. de lengte van de schouw), maar dit is op dit moment nog onduidelijk. Toestellen die op 

deze manier functioneren zijn echter in de minderheid; we adviseren in deze gevallen om de 

handleiding van het toestel te consulteren of navraag te doen bij de leverancier”.  

Bij het gebruik van de Zwitserse methode moet er een adequate primaire luchttoevoer aanwezig zijn, 

idealiter komende van onder het brandbare materiaal, en moet er een goede mix van zuurstof en 

pyrolyse gassen optreden. Daarbij is er, net zoals bij de traditionele methode, ook een adequate 

secundaire luchttoevoer vereist zodat de zuurstof goed kan mengen met de brandbare gassen. 

Bijkomend is een goed trek van de schouw onontbeerlijk voor een volledige verbranding (Figuur 34). 

Tenslotte moet er ook verse lucht kunnen binnenkomen in het huis en dat is vaak een probleem bij 

huizen die heel goed geïsoleerd zijn en waarbij de ventilatie niet optimaal is. Hierdoor zal er 

                                                             
16 graz.pure.elsevier.com/de/publications/particulate-matter-emissions-from-small-scale-biomass-combustion- 
17 Persoonlijke communicatie Kristof Custers 
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onvolledige verbranding optreden in de kachel waardoor de emissies in het binnenmilieu toenemen 

[48].  

Bevindingen uit het onderzoek: in de projectfase was het belangrijk dat de interventie (het bewust 

beter stoken) toch kon uitgevoerd worden zodat we effectief konden onderzoeken of een verandering 

in stookgedrag leidde tot een betere luchtkwaliteit. Daarom werd voor de start van de projectfase een 

selectie (op andere type en leeftijd van de kachel, mogelijkheid tot toepassen van de Zwitserse 

methode, bereid zijn om stookgedrag aan te passen en deelnemers mogen niet roken) bij de 

deelnemers gemaakt en de woningen waarbij op voorhand al duidelijk is dat de Zwitserse methode 

niet zou werken, werden niet geïncludeerd in de projectfase. Uiteindelijk bleek tijdens de projectfase 

dat de Zwitserse methode bij één van de zes woningen slecht werkte.  

Beleidsaanbeveling: we bevelen aan om bij de promotie van de Zwitserse methode aan het publiek 

mee te geven dat de Zwitserse methode niet altijd toepasbaar is. Vooralsnog lijkt het erop dat de 

methode niet werkt voor bepaalde type kachels waarbij de lucht van boven naar onder wordt 

aangevoerd, mogelijk als gevolg van een slechte luchttoevoer of slecht trekkende schouw. Bij een 

kachel waar de lucht van boven naar beneden wordt aangevoerd zal geen optimale luchtaanvoer 

plaatsvinden, waardoor er weinig zuurstof rond het vuur aanwezig zal zijn en de Zwitserse methode 

niet zal werken. Wanneer de kachel slechter aan gaat en brandt en men eventueel rook en 

geuroverlast waarneemt bij toepassing van de Zwitserse methode, zal deze methode niet geschikt zijn. 

Volgens de Code van Goede praktijk “verdient de traditionele methode de voorkeur voor toestellen 

waarbij de lucht van boven naar beneden wordt aangevoerd (en bijgevolg de rookgassen langs onder 

worden afgevoerd)”. Hierbij wordt het makkelijk brandbaar materiaal onder de grote blokken hout 

geplaatst, en vervolgens het makkelijk brandbaar materiaal (aanmaakhout of natuurlijke 

aanmaakblokjes) aangestoken.  

 

Figuur 34: voorbeeld van een kachel waarbij een goede verbranding optreedt als gevolg van de aanwezigheid 

van een primaire en secundaire luchttoevoer.  

Figuur overgenomen van [48]. 

 Tevredenheid over het gebruik de Zwitserse methode 

Aan de hand van de vragenlijsten die onze deelnemers invulden en op basis van de bijkomende 

bevraging werd duidelijk dat de meeste mensen de Zwitserse methode (top-down methode) nog niet 

toepasten. 
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Bevindingen uit het onderzoek: op basis van de bijkomende bevraging konden we concluderen dat 

de meerderheid van de ondervraagde personen tevreden was over de Zwitserse methode. De kachel 

ging sneller en vlotter aan met minder houtverbruik, werd sneller warm en er kwam minder geur en 

rook vrij. De meeste ondervraagden stapten over van de top-down methode naar de Zwitserse 

methode en waren van plan de methode aan te bevelen bij hun familie, vrienden en kennissen. 

Beleidsaanbeveling: we bevelen aan om de Zwitserse methode en de voordelen wijdverspreid 

kenbaar te maken want deze methode is vaak nog niet gekend. Bijgevolg steekt het grote deel van de 

publiek zijn kachel nog steeds aan via de bottom-up methode.  

 METHODOLOGISCHE AANBEVELINGEN  

Naar de toekomst toe geven we graag de volgende methodologische aanbevelingen die in rekening 

gebracht kunnen worden bij verder onderzoek naar (interventie)studies bij huishoudelijke 

houtverwarming. 

▲ Het aantal woningen en deelnemers was klein in de huidige studie en idealiter wordt de 

interventie nogmaals herhaald in een grotere studiepopulatie. 

▲ Om te bepalen of de significante daling in BC-concentraties aanhoudt op lange termijn, zou 

men de luchtkwaliteit opnieuw moeten meten na een langere implementatieperiode van de 

interventie, bv. na zes weken tot drie maanden. 

▲ Om de variatie in de resultaten zoveel mogelijk te minimaliseren, werd geopteerd om enkel 

houtkachels van voor 2012 te includeren in deze interventiestudie. Vanaf 2012 moeten 

Belgische kachels aan productnormering voldoen en bovendien zijn recentere kachels in labo-

omstandigheden al veel minder vervuilend ten opzichte van oude kachels, tenzij ze natuurlijk 

slecht gebruikt worden, bv. als men met nat hout stookt. Om een zo breed mogelijk beeld te 

krijgen van de effecten van de interventie op de huishoudelijke houtverwarming, zou deze 

interventiestudie ook uitgetest moeten worden bij woningen met recentere houtkachels. 

▲ Bij sommige woningen in de projectfase ontbraken bepaalde meetresultaten als gevolg van 

het falen van de meettoestellen. Meer bepaald ontbraken de PAKs-meetresultaten in meer 

dan de helft van de gevallen doordat de staalname niet of niet correct werd uitgevoerd. In de 

toekomst zou er een meer frequentere technische follow-up en ondersteuning aanwezig 

moeten zijn. 

▲ In deze interventiestudie werd steeds een 24u PAKs-staalname uitgevoerd waardoor 

mogelijke pieken afgezwakt werden door het uitmiddelen van de resultaten achteraf. Idealiter 

zou in de toekomst de PAKs-meting op dezelfde manier als de BC- of fijnstofmeting uitgevoerd 

kunnen worden. Hiermee bedoelen we een continue meting met een klein tijdsinterval 

waardoor pieken wel waargenomen kunnen worden (te onderzoeken of dit technisch 

haalbaar is, bv. simultane trapping op verschillende PDMS-Tenax-buisjes, en overbrengen op 

de koude trap van de TD GD-MS). 

▲ De uitvoering van luchtkwaliteitsmetingen in een grotere studiepopulatie was niet haalbaar 

in de huidige studie wegens het beperkt aantal beschikbare toestellen. Een mogelijke 

oplossing hiervoor zou de “Indoorbox”18 kunnen zijn. De Indoorbox is één toestel en bevat 

verschillende sensoren om een brede waaier van stoffen in de binnenlucht te meten. Op het 

display van de Indoorbox wordt voor bewoners met kleurindicaties aangegeven hoe het 

                                                             
18 www.omgeving.vlaanderen.be/indoorbox 
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gesteld is met de luchtkwaliteit in huis. Ook is er een alarmmodus voor koolstofmonoxide. De 

data worden verstuurd naar een centrale server bij het departement omgeving waar ze 

aangevuld worden met kenmerken die de bewoners aanreiken over hun huis en activiteiten. 

De Indoorbox meet elke drie minuten (op dit moment CO, CO2, PM1, PM2,5 en PM10, T, RV, NO2, 

TVOS). Belangrijk is dat een dergelijk toestel de concentraties kan registeren over een lange 

tijd met een sampletijd die voldoende kort is. Een aantal van deze Indoorboxen kan ook al in 

het buitenmilieu gebruikt worden. 

▲ De dag-tot-dag verschillen in de milieumetingen waren soms erg groot en het vergelijken van 

absolute concentraties tussen het traditioneel stoken en het bewust beter stoken gaf mogelijk 

een foutief beeld van het werkelijke effect. Daarom is het belangrijk om gedurende een 

voldoende lange periode te meten met kwalitatieve monitoren en is een doorgedreven data-

analyse essentieel om de juiste informatie uit de metingen te kunnen afleiden. Ook de 

positionering van de meetopstelling in zowel het binnen- als buitenmilieu verdient aandacht. 

De milieumetingen in het binnenmilieu werden – soms onrechtstreeks – beïnvloed door de 

omstandigheden in het buitenmilieu door infiltratie of door actief verluchten. De invloed van 

het buitenmilieu was soms moeilijk te onderscheiden van de effecten van houtverbranding in 

de kachel en dat maakte het moeilijk om de effecten van de interventie op de 

binnenluchtkwaliteit correct te kwantificeren. 

▲ De kacheldagboeken werden in de projectfase op papier op “kwartierniveau” ingevuld maar 

om deze informatie echt nauwkeurig te kunnen koppelen met de milieumetingen, zouden de 

kacheldagboeken idealiter op “minuutniveau” ingevuld moeten worden. Een elektronisch 

dagboek, app of website zou hiervoor handig zijn maar dit zou nog steeds r zeer veel inzet van 

de deelnemers vragen waardoor potentiële deelnemers waarschijnlijk zouden afhaken. In de 

huidige studie werd ook weinig (gedetailleerde) informatie bekomen over het verluchten. In 

de toekomst zou beter gevraagd worden om de tijdstippen met betrekking tot verluchting te 

noteren op “minuutniveau”. 

▲ De vragenlijsten omtrent de woning en recente blootstelling werden in de huidige studie op 

papier ingevuld tijdens het huisbezoek van de studieverpleegster. Mogelijk hadden de 

deelnemers eventuele moeilijkheden met herinneren (wat heb ik de afgelopen drie dagen 

gedaan of gegeten) en/of met inschatten van aantallen (zoals het aantal minuten in het 

verkeer de voorbije drie dagen). Een bevraging in dagboekvorm zou een mogelijke verfijning 

van deze resultaten kunnen opleveren.  
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 BIJLAGE 2: VISUELE INSTRUCTIES OM BEWUST BETER TE STOKEN 

1. Steek de kachel aan met aanmaakhout of natuurlijke aanmaakblokjes en NIET met (kranten)papier 

of papierbriketten. 

 

 

 

 

 

2. Stapel het hout in de kachel volgens de Zwitserse methode, waarbij de grote blokken vanonder worden 

gelegd en er naar boven wordt gestapeld met steeds dunner en kleiner hout. Steek vervolgens de stapel hout 

van bovenaf aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pas de luchttoevoer aan in functie van het vuur. Sluit nooit de luchttoevoer af als de temperatuur te hoog 

oploopt want dan trekt de schoorsteen minder goed. 

 

4. Stook de kachel enkel met geschikt stookhout; dit is idealiter hardhout (eik, beuk) waardoor er minder 

schadelijke stoffen zullen vrijkomen. 

 

 

 

 

 

 

5. Vul de kachel regelmatig bij wanneer er nog vlammen zichtbaar zijn op de kolen. Sluit vervolgens de deur 

van de kachel zo snel mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Gebruik hout dat in de kachel past. Het hout komt best niet in contact met de wanden van de kachel. Dit 

is soms echter niet te vermijden, probeer dit uit te voeren naar eigen inzicht en vermogen. 

 

7. Sluit na de luchttoevoer af enkele minuten nadat het vuur gedoofd is en er enkel assen overblijven. Zo 

vermijd je warmteverlies via de schoorsteen. 

 

Meer info: www.lne.be/15-tips-om-binnen-te-stoken 

  

https://www.lne.be/15-tips-om-binnen-te-stoken
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 BIJLAGE 3: CO-CONCENTRATIES PILOOTSTUDIE 

 

Figuur 35: CO-concentraties in de binnenlucht bij meetlocatie 1 in de pilootstudie.  
Rode pijl = traditioneel stoken periode, grijze pijl = “niet stoken” periode, groene pijl = bewust beter stoken 
periode. 

 

Figuur 36: CO-concentraties in de binnenlucht bij meetlocatie 2 in de pilootstudie.  
Rode pijl = traditioneel stoken periode, grijze pijl = “niet stoken” periode, groene pijl = bewust beter stoken 
periode.  
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 BIJLAGE 4: INDIVIDUELE RESULTATEN VAN ELKE WONING 

 Individuele resultaten: woning 1 

De traditioneel stoken periode bij woning 1 duurde vijf dagen en op de vijfde dag werden er 

verbouwingswerken uitgevoerd die mogelijk een invloed hebben op de milieumetingen. De bewust 

beter periode duurde ook vijf dagen. Het BBS-scenario werd tijdens deze meetperiode echter maar 

echter op drie dagen uitgevoerd, nl. op dag 1, 2 en 4. 

 Verloop van black carbon over tijd 

 

Figuur 37: BC-concentraties in de binnen- en buitenlucht nabij woning 1 tijdens de TS en BBS-meetperiode.  

BC-concentraties in de buitenlucht (BC outdoor) waren op bepaalde momenten niet gemeten van omwille van 

technische problemen. Rode pijl = traditioneel stoken periode, groene pijl = bewust beter stoken periode. 

Op basis van Figuur 37 kunnen we stellen dat de BBS-fase leidde tot een verbetering in BC-

concentraties in de binnenlucht van woning 1. Deze observatie moet wel met enige voorzichtigheid 

benaderd worden want in de BBS-meetperiode werd de kachel maar drie dagen in plaats van vijf 

dagen gestookt en werden mogelijk verhoogde BC-pieken “gemist”.  

Op de eerste stookdag van de TS-meetperiode was een grote piek in de BC-concentraties in de 

buitenlucht nabij de woning waar te nemen maar deze observatie kon verklaard worden door het feit 

dat wind de uitstoot van de eigen schouw over de buitenmeetopstelling blies waardoor de BC-

concentraties verhoogd waren. Tijdens de BBS-meetperiode waren en problemen met het toestel dat 

de BC-concentraties in de buitenlucht nabij de woning registreerde waardoor er geen meting 

beschikbaar was. 
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Merk op dat de BC-concentraties in de binnenlucht van woning 1 erg hoog waren ten op zicht van de 

andere woningen die verderop in dit rapport besproken zullen worden. 

 

Figuur 38: BC-concentraties specifiek ten gevolge van houtrook (BCWB) in de binnenlucht van woning 1 tijdens de 

TS en BBS-meetperiode.  

Het meettoestel was uitgevallen rond middernacht op dag 2 tijdens de BBS-meetperiode waardoor er voor de 

rest van de studie geen BCWB concentraties meer gemeten werden. Rode pijl = traditioneel stoken periode, groene 

pijl = bewust beter stoken periode. 

De BC-concentraties specifiek ten gevolge van houtrook (BCWB, Figuur 38) in de binnenlucht 

bevestigden dat de waargenomen pieken in Figuur 37 wel degelijk afkomstig waren van 

houtverbranding door de kachel. De BCWB data ontbraken echter tijdens de BBS-meetperiode 

waardoor we geen vergelijking konden maken tussen de BCWB-concentraties van de TS-meetperiode 

en de BBS-meetperiode. BCWB werd berekend uit BC-concentraties gemeten bij twee verschillende 

golflengten (880 nm en 370 nm) waarbij de echte zwarte fractie gemeten werd als BC (880 nm) en 

waarbij de meting bij 370 nm ook andere componenten meet die afkomstig waren van 

houtverbranding. De lijn is soms onderbroken wanneer het BC (880 nm) signaal groter was dan het BC 

(370 nm) signaal en waardoor de BCWB-concentratie niet berekend kon worden. Dit gebeurde meestal 

bij zeer lage concentraties of wanneer er een piekconcentratie gemeten werd. 
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Figuur 39: BC-concentraties specifiek ten gevolge van houtrook (BCWB) in de buitenlucht nabij woning 1 tijdens 

de TS en BBS-meetperiode.  

BCWB concentraties werden niet gemeten van dag 2 tot en met dag 5 van de TS-meetperiode door technische 

problemen. Na vervanging van het toestel werden de BCWB concentraties opnieuw gemeten. Rode pijl = 

traditioneel stoken periode, groene pijl = bewust beter stoken periode. 

Figuur 39 bevestigde de observaties wanneer de wind de uitstoot van de eigen schouw over de 

buitenmeetopstelling blies in Figuur 37 aangezien deze tijdstippen overeen kwamen in beide figuren. 

Aangezien Figuur 39 de BCWB-concentraties specifiek ten gevolge van houtrook weergeeft in de 

buitenlucht nabij de woning, werd bevestigd dat de verhoogde concentraties in de buitenlucht 

afkomstig waren van houtverbranding van de eigen kachel.  

 Uitmiddelingstijden voor black carbon 

Als men de BC-concentraties in de binnenlucht van woning 1 tijdens de respectievelijke 

uitmiddelingstijden bekijkt, kan men op het zicht al een verbetering in de BC-concentraties 

waarnemen in het eerste half uur, 30-90 min en eerste 4u na het aansteken van de kachel tijdens de 

BBS-meetperiode (Figuur 40). Ook de BC-concentraties tijdens het daggemiddelde (6-6u) lijken lager 

te liggen tijdens de BBS-meetperiode in vergelijking met de TS-meetperiode. De laatste stookdag van 

de TS-meetperiode werd weggelaten uit de statistische analyses aangezien de verhoogde piek op deze 

dag het gevolg was van het verbouwingswerken. 
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Figuur 40: de BC-concentraties in de binnenlucht tijdens de verschillende uitmiddelingstijden voor woning 1.  

De respectievelijke uitmiddelingstijden waren: 0-30 minuten, 30-90 minuten en 0-240 minuten na het aansteken 

van de kachel. Verder werden de BC-concentraties nog uitgemiddeld naar daggemiddelden van 6u in de ochtend 

tot de dag erna 6u in de ochtend (6-6u). Voor de “niet stoken” periode werd de BC-concentratie enkel 

uitgemiddeld naar de daggemiddelden aangezien de kachel tijdens deze periode niet gestookt werd. De boxplots 

staan voor P25 en P75, de middenlijn stelt de mediaan voor en de X het gemiddelde. De lijntjes of whiskers stellen 

de minimum en maximum voor. Significantie van de verschillen tussen de traditioneel stoken- en bewust beter 

stoken-meetperiode werd getest met behulp van de Wilcoxon Signed Rank test. 

Er was een trend tot significant lagere BC-concentraties in het eerste half uur, eerste 30-90 min en 

eerste 4u na het aansteken van de kachel tijdens de BBS-meetperiode in vergelijking met de TS-

meetperiode (p = 0,06; Tabel 25). De effectgrootte was respectievelijk 2,4, 4,2 en 4,2 voor de 0-30 

min, 30-90 min en 0-240 min uitmiddelingstijden. Gemiddeld genomen waren de BC-concentraties 

meer dan twee keer kleiner tijdens het eerste half uur na het aansteken van de kachel en meer dan 

vier keer kleiner tijdens de eerste 30-90 min en eerste 4u na het aansteken van de kachel tijdens de 

BBS-meetperiode in vergelijking met de TS-meetperiode. Het daggemiddelde (6-6u) tussen beide 

meetperioden was vergelijkbaar (p = 0,11), alhoewel de BC-concentraties meer dan twee keer kleiner 

waren tijdens de BBS-fase (d = 2,0). Tijdens de BBS-meetperiode waren en problemen met het toestel 

dat de buiten BC-concentraties registreerde waardoor er geen buiten BC-meting beschikbaar was en 

geen statistische analyse uitgevoerd kon worden. 

Tabel 25: vergelijking tussen de indoor en outdoor BC-concentraties met de respectievelijke uitmiddelingstijden 

voor beide meetperioden voor woning 1. 

BC-concentraties 

(µg/m³) 

Traditioneel stoken Bewust beter stoken p-waarde d 

Mediaan P25 P75 Mediaan P25 P75   

0-30 min (indoor) 3,34 2,42 4,37 0,93 0,65 1,01 0,06 2,4 

30-90 min (indoor) 3,37 3,18 3,50 1,56 1,19 1,75 0,06 4,2 

0-240 min (indoor) 2,35 2,15 2,50 0,86 0,86 0,99 0,06 4,2 

6-6u s (24u) (indoor) 1,13 0,87 1,31 0,51 0,43 0,55 0,11 2,0 

0-30 min (outdoor) 1,98 1,45 2,38 /   / / 

30-90 min (outdoor) 1,82 1,15 2,45 /   / / 

0-240 min (outdoor) 1,71 1,31 2,11 /   / / 

6-6u s (24u) (outdoor) 1,42 0,96 1,78 /   / / 

Data worden weergegeven als mediaan, 25ste en 75ste percentiel voor zowel de TS- (n = 4 stookdagen) als BBS-

meetperiode (n = 3 stookdagen). Outdoor BC-concentraties waren niet beschikbaar voor de bewust beter stoken 
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meetperiode als gevolg van het falen van de BC-micro-aethalometer tijdens deze meetperiode. Significantie van 

de verschillen tussen de traditioneel stoken- en bewust beter stoken-meetperiode werd getest met behulp van 

de Wilcoxon Signed Rank test. * p < 0,05. TS = traditioneel stoken, BBS = bewust beter stoken. d = effectgrootte, 

een verwaarloosbaar effect ligt tussen -0,02 en 0,02; een klein effect ≥ 0,02 en < 0,08; een groot effect is ≥ 0,08 

en < 1,3 en een zeer groot effect is ≥ 1,3. 

 Verloop van fijn stof over tijd 

 

Figuur 41: fijnstofconcentraties in de binnen- en buitenlucht nabij woning 1 tijdens de TS en BBS-meetperiode.  

Rode pijl = traditioneel stoken periode, groene pijl = bewust beter stoken periode. 

De fijnstofpieken in de binnenlucht (Figuur 41) vielen over het algemeen samen met het aansteken 

met de kachel en kwamen ook overeen met de BC-pieken (Figuur 37). Toch kwamen er ook pieken 

voor in de fijnstofconcentraties die niet veroorzaakt werden door houtstoken (Figuur 42), bijvoorbeeld 

tussen de eerste en tweede stookdag. De fijnstofpieken tijdens de BBS-fase waren over het algemeen 

kleiner dan de pieken tijdens de TS-fase en dus had de BBS-fase toch wel een positieve invloed op de 

fijnstofconcentraties in de binnenlucht.  

Opvallend zijn de PM1-, PM2,5- en PM10-pieken in de binnenlucht op stookdag 3 en 5 van de TS-

meetperiode. Beide pieken op stookdag drie vielen samen met de grootste BC-pieken (Figuur 37). De 

zeer grote piek op stookdag vijf van de TS-meetperiode was het gevolg van de verbouwingswerken. 

Opvallend is dat ook op deze dag verhoogde CO-concentraties werden gemeten. De CO-concentraties 

waren meestal ook verhoogd bij het stoken maar waren niet altijd evenredig met de BC-concentraties 

en de CO-concentraties daalden ook minder snel (bredere pieken, Figuur 42).  
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Figuur 42: fijnstofconcentraties in de binnenlucht van woning 1 uitgedrukt op een logaritmische schaal terwijl de 

BC- en CO-concentraties in de binnenlucht van woning 1 uitgedrukt werden op een lineaire schaal. 

De fijnstofconcentraties in de buitenlucht waren vergelijkbaar over het verloop van de gehele 

meetperiode waardoor we ervan konden uitgaan dat de pieken in de binnenlucht het gevolg waren 

van houtverbranding door de eigen kachel. Andere pieken in fijn stof in de buitenlucht konden 

mogelijk het gevolg zijn van veranderende meteocondities zoals windstilte of mist of doordat de 

uitstoot van de eigen schouw door de wind over de buitenmeetopstelling werd geblazen (Figuur 41). 

 Uitmiddelingstijden voor fijn stof 

Figuur 43 tot en met Figuur 45 geven een overzicht van de PM1-, PM2,5- en PM10-concentraties in de 

binnenlucht van woning 1 tijdens de respectievelijke uitmiddelingstijden. Op het eerste zicht leek er 

geen verschil aanwezig te zijn tussen de PM1-, PM2,5- en PM10-concentraties tussen de TS-meetperiode 

en de BBS-meetperiode. 
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Figuur 43: de PM1-concentraties in de binnenlucht tijdens de verschillende uitmiddelingstijden voor woning 1.  

De respectievelijke uitmiddelingstijden waren: 0-30 minuten, 30-90 minuten en 0-240 minuten na het aansteken 

van de kachel. Verder werden de PM1-concentraties nog uitgemiddeld naar daggemiddelden van 6u in de 

ochtend tot de dag erna 6u in de ochtend (6-6u). Voor de “niet stoken” periode werd de PM1-concentratie enkel 

uitgemiddeld naar de daggemiddelden aangezien de kachel tijdens deze periode niet gestookt werd. De boxplots 

staan voor P25 en P75, de middenlijn stelt de mediaan voor en de X het gemiddelde. De lijntjes of whiskers stellen 

de minimum en maximum voor. Significantie van de verschillen tussen de traditioneel stoken- en bewust beter 

stoken-meetperiode werd getest met behulp van de Wilcoxon Signed Rank test. 

 

Figuur 44: de PM2,5-concentraties in de binnenlucht tijdens de verschillende uitmiddelingstijden voor woning 1.  

De respectievelijke uitmiddelingstijden waren: 0-30 minuten, 30-90 minuten en 0-240 minuten na het aansteken 

van de kachel. Verder werden de PM2,5-concentraties nog uitgemiddeld naar daggemiddelden van 6u in de 

ochtend tot de dag erna 6u in de ochtend (6-6u). Voor de “niet stoken” periode werd de PM2,5-concentratie enkel 

uitgemiddeld naar de daggemiddelden aangezien de kachel tijdens deze periode niet gestookt werd. De boxplots 

staan voor P25 en P75, de middenlijn stelt de mediaan voor en de X het gemiddelde. De lijntjes of whiskers stellen 

de minimum en maximum voor. Significantie van de verschillen tussen de traditioneel stoken- en bewust beter 

stoken-meetperiode werd getest met behulp van de Wilcoxon Signed Rank test. 
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Figuur 45: de PM10-concentraties in de binnenlucht tijdens de verschillende uitmiddelingstijden voor woning 1.  

De respectievelijke uitmiddelingstijden waren: 0-30 minuten, 30-90 minuten en 0-240 minuten na het aansteken 

van de kachel. Verder werden de PM10-concentraties nog uitgemiddeld naar daggemiddelden van 6u in de 

ochtend tot de dag erna 6u in de ochtend (6-6u). Voor de “niet stoken” periode werd de PM10-concentratie enkel 

uitgemiddeld naar de daggemiddelden aangezien de kachel tijdens deze periode niet gestookt werd. De boxplots 

staan voor P25 en P75, de middenlijn stelt de mediaan voor en de X het gemiddelde. De lijntjes of whiskers stellen 

de minimum en maximum voor. Significantie van de verschillen tussen de traditioneel stoken- en bewust beter 

stoken-meetperiode werd getest met behulp van de Wilcoxon Signed Rank test. 

Er werden geen significante verschillen waargenomen tussen de fijnstofconcentraties in de 

binnenlucht tijdens de verschillende uitmiddelingstijden van de BBS-fase en de TS-fase (Tabel 26). 

Belangrijk, er waren ook geen significante verschillen aanwezig in de fijnstofconcentraties in de 

buitenlucht nabij de woning waardoor we konden concluderen dat de meetcondities in de buitenlucht 

tussen beide meetperioden vergelijkbaar waren. Tijdens de BBS-meetperiode zagen we ook een 

reductie in de spreiding van de meetresultaten, waarschijnlijk het gevolg van de interventie waardoor 

een beter en een meer gecontroleerd (verbrandings)proces tot uitvoer werd gebracht.  

De effectgrootte is weergegeven in Tabel 26 en deze varieerde van 0,3 tot 1,4. Voor de meeste 

uitmiddelingstijden zagen we een klein tot groot positief effect van de interventie op de 

fijnstofconcentraties in de binnen- en buitenlucht tijdens de BBS-meetperiode. Voor PM1 was de 

effectgrootte van de invloed van de interventie op van de fijnstofconcentraties in de buitenlucht 

tijdens de verschillende uitmiddelingstijden veel groter dan de effectgrootte van de invloed van de 

interventie op de fijnstofconcentraties in de binnenlucht tijdens dezelfde respectievelijke 

uitmiddelingstijden.  
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Tabel 26: vergelijking tussen de indoor en outdoor fijnstofconcentraties met de respectievelijke 

uitmiddelingstijden voor beide meetperioden voor woning 1. 

Fijnstofconcentraties 

(µg/m³) 

Traditioneel stoken Bewust beter stoken p-waarde d 

Mediaan P25 P75 Mediaan P25 P75   

PM1         

0-30 min (indoor) 9,2 7,7 32,6 7,5 4,5 10,0 0,63 0,7 

30-90 min (indoor) 8,0 4,3 38,6 5,6 3,3 32,6 0,86 0,3 

0-240 min (indoor) 6,0 3,7 21,9 4,3 2,6 14,8 0,86 0,4 

6-6u s (24u) (indoor) 3,5 3,1 6,2 2,8 2,2 4,6 0,63 0,5 

0-30 min (outdoor) 17,6 4,8 21,3 5,2 3,1 6,4 0,39 1,2 

30-90 min (outdoor) 12,8 3,3 14,9 4,8 3,1 6,0 0,39 1,0 

0-240 min (outdoor) 13,8 8,7 14,5 6,5 4,0 7,1 0,14 1,3 

6-6u s (24u) (outdoor) 11,0 6,4 18,6 5,9 4,5 6,1 0,25 1,4 

PM2,5         

0-30 min (indoor) 11,0 9,3 36,0 9,7 6,1 11,8 0,63 0,7 

30-90 min (indoor) 9,8 5,8 42,2 7,3 4,5 34,3 0,86 0,3 

0-240 min (indoor) 7,3 4,8 24,1 5,7 3,6 16,1 0,86 0,4 

6-6u s (24u) (indoor) 4,6 4,3 7,5 4,0 3,2 5,7 0,40 0,6 

0-30 min (outdoor) 21,0 7,6 25,3 12,5 7,2 13,6 0,39 0,8 

30-90 min (outdoor) 15,8 6,1 17,9 10,4 6,3 12,7 0,39 0,6 

0-240 min (outdoor) 16,9 16,0 17,1 13,9 8,2 15,1 0,25 0,7 

6-6u s (24u) (outdoor) 15,3 12,0 21,9 11,4 8,7 12,5 0,25 1,2 

PM10         

0-30 min (indoor) 19,0 17,6 45,0 18,0 13,0 18,4 0,40 0,8 

30-90 min (indoor) 17,8 14,3 49,2 12,7 8,2 38,8 0,63 0,4 

0-240 min (indoor) 12,5 10,1 28,8 10,5 7,1 19,6 0,63 0,5 

6-6u s (24u) (indoor) 12,1 10,0 14,5 8,8 7,3 9,3 0,23 1,3 

0-30 min (outdoor) 25,7 11,8 40,9 22,5 12,7 25,2 0,57 0,6 

30-90 min (outdoor) 20,5 10,0 29,3 16,6 9,7 21,9 0,57 0,5 

0-240 min (outdoor) 23,9 21,5 27,0 23,6 13,5 26,7 0,79 0,4 

6-6u s (24u) (outdoor) 23,9 20,3 34,7 19,4 15,3 23,3 0,39 0,9 

Data worden weergegeven als mediaan, 25ste en 75ste percentiel voor zowel de TS- (n = 5 stookdagen) als BBS-

meetperiode (n = 3 stookdagen). Significantie van de verschillen tussen de traditioneel stoken- en bewust beter 

stoken-meetperiode werd getest met behulp van de Wilcoxon Signed Rank test. TS = traditioneel stoken, BBS = 

bewust beter stoken. d = effectgrootte, een verwaarloosbaar effect ligt tussen -0,02 en 0,02; een klein effect 

≥ 0,02 en < 0,08; een groot effect is ≥ 0,08 en < 1,3 en een zeer groot effect is ≥ 1,3.  

 PAKs 

De PAK-staalname werd steeds gestart door de deelnemer zelf 24u voor het huisbezoek van de 

studieverpleegkundige, dus de PAK-staalname werd telkens op de laatste dag van de TS- en BBS-

meetperiode uitgevoerd. De concentraties van de verschillende PAKs in de binnen- en buitenlucht van 

woning 1 en het overeenkomstige indoor/outdoor ratio zijn weergegeven in Tabel 27. Ter 

verduidelijking wordt de gemiddelde 24u BC-concentratie tijdens de desbetreffende PAK-staalname 

ook weergegeven in deze tabel.  

De meeste PAK-concentraties waren vergelijkbaar tussen de TS- en BBS-meetperiode en de PAK-

concentraties tijdens de TS- en BBS-fase lagen in elkaars grootteorde. Opvallend was de afgenomen 

concentratie aan naftaleen en acenaftyleen en de toegenomen antraceen concentratie in de 
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binnenlucht tijdens de BBS-meetperiode. Belangrijk, er werd een 24u staal genomen waardoor 

mogelijke pieken in (bepaalde) PAK-concentraties afgezwakt worden. 

Tabel 27: PAK-concentraties in de binnen- en buitenlucht van woning 1 tijdens beide meetperioden. 

Concentratie (ng/m³) Traditioneel stoken Bewust beter stoken 

Indoor Outdoor I/O ratio Indoor Outdoor I/O ratio 

Naftaleen 54,95 11,97 4,59 29,00 18,94 1,53 

Acenaftyleen 25,87 0,57 45,49 18,36 0,83 22,05 

Acenafteen 32,88 2,61 12,58 32,67 1,72 18,96 

Fluoreen 5,99 1,50 4,00 4,98 2,58 1,93 

Fenantreen 4,72 1,61 2,94 6,59 3,54 1,86 

Antraceen 1,27 1,36 0,93 11,89 7,21 1,65 

Pyreen 0,90 3,97 0,23 0,46 7,71 0,06 

Benzo(a)pyreen 2,83 2,75 1,03 3,65 8,11 0,45 

Fluorantheen 0,97 0,95 1,02 1,13 1,55 0,72 

Benzo(a)antraceen <LOD 0,26 / <LOD 0,46 / 

Chryseen <LOD  <LOD / <LOD  1,00 / 

Benzo(b)fluorantheen <LOD  <LOD  / <LOD  <LOD  / 

Benzo(k)fluorantheen <LOD  <LOD / <LOD  <LOD  / 

Dibenzo(ah)antraceen / / / / / / 

Indeno(1,2,3,-cd)pyreen <LOD <LOD / <LOD  <LOD  / 

Benzo(g,h,i)peryleen <LOD <LOD / <LOD  <LOD  / 

24u BC-concentratie 
tijdens PAK-staalname 
(µg/m³) 

0,42 / NVT 0,28 / NVT 

Outdoor BC-concentraties konden niet berekend worden als gevolg van technisch falen van de micro-

aethalometer verantwoordelijk voor de BC-meting in de buitenlucht. I/O = indoor/outdoor ratio en wanneer dit 

ratio groter is dan 1 duidt dit op de aanwezigheid van een binnen bron, NVT = niet van toepassing. LOD 

benzo(a)antraceen = 0,20; LOD chryseen = 0,40; LOD benzo(b)fluorantheen = 0,04; LOD benzo(k)fluorantheen = 

0,15; LOD Indeno(1,2,3,-cd)pyreen = 0,01; LOD benzo(g,h,i)peryleen = 0,07.  
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De resultaten van Tabel 27 zijn ook grafisch voorgesteld in Figuur 46.  

 

Figuur 46: PAK-concentraties in de binnen- en buitenlucht en het indoor/outdoor ratio tijdens beide meetperioden 

bij woning 1.  

De PAKs met concentratie < LOD zijn niet weergegeven. TS = traditioneel stoken, BBS = bewust beter stoken. 
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 CO-concentraties 

De CO-concentraties in de binnenlucht van woning 1 tijdens het verloop van de volledige studie zijn 

weergegeven in Figuur 47. 

 

Figuur 47: CO-concentraties in de binnenlucht van woning 1 tijdens de volledige meetperiode. 

Rode pijl = traditioneel stoken periode, grijze pijl = “niet stoken” periode, groene pijl = bewust beter stoken 

periode. 

De CO-concentraties leken tijdens de verschillende uitmiddelingstijden van de BBS-meetperiode 

hoger te liggen dan tijdens de overeenkomstige uitmiddelingstijden van de TS-meetperiode (Figuur 

48). Merk op dat de CO-concentraties op dag niveau (6-6u) tijdens de “niet stoken” periode ook hoger 

waren dan tijdens dezelfde uitmiddelingsperiode (6-6u) van de TS-meetperiode. Deze toegenomen 

CO-concentraties tijdens de “niet stoken”- en de BBS-meetperiode waren waarschijnlijk het gevolg 

van achtergrondvervuiling van de buitenlucht.  
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Figuur 48: de CO-concentraties in de binnenlucht tijdens de verschillende uitmiddelingstijden voor woning 1.  

De respectievelijke uitmiddelingstijden waren: 0-30 minuten, 30-90 minuten en 0-240 minuten na het aansteken 

van de kachel. Verder werden de CO-concentraties nog uitgemiddeld naar daggemiddelden van 6u in de ochtend 

tot de dag erna 6u in de ochtend (6-6u). Voor de “niet stoken” periode werd de CO-concentratie enkel 

uitgemiddeld naar de daggemiddelden aangezien de kachel tijdens deze periode niet gestookt werd. De boxplots 

staan voor P25 en P75, de middenlijn stelt de mediaan voor en de X het gemiddelde. De lijntjes of whiskers stellen 

de minimum en maximum voor. Significantie van de verschillen tussen de traditioneel stoken- en bewust beter 

stoken-meetperiode werd getest met behulp van de Wilcoxon Signed Rank test. 

Er werden geen significante verschillen waargenomen tussen de CO-concentraties in de binnenlucht 

tijdens de verschillende uitmiddelingstijden van de BBS-fase en de TS-fase (Tabel 28), behalve voor 

een trend tot hogere daggemiddelde waarden (6-6u) tijdens de BBS-meetperiode (p = 0,06). Ondanks 

de afwezigheid van significante verschillen tussen de uitmiddelingstijden van beide meetperiodes, was 

er wel een zeer groot negatief effect waar te nemen als gevolg van de interventie waarbij de CO-

concentraties gemiddeld genomen tot 1,5 keer hoger waren tijdens het eerste half uur, eerste 30-90 

min en eerste 4u na het aansteken van de kachel tijdens de BBS-fase. De CO-concentraties 

uitgemiddeld naar daggemiddelden (6-6u) waren zelfs tot drie keer hoger tijdens de BBS-fase. 

Tabel 28: vergelijking tussen de CO-concentraties in de binnenlucht met de respectievelijke uitmiddelingstijden 

voor beide meetperioden voor woning 1. 

CO-concentraties 

(mg/m³) 

Traditioneel stoken Bewust beter stoken p-waarde d 

Mediaan P25 P75 Mediaan P25 P75   

0-30 min (indoor) 0,9 0,8 1,2 2,0 1,6 2,1 0,11 -1,6 

30-90 min (indoor) 1,1 0,9 1,4 2,2 1,9 2,2 0,11 -1,6 

0-240 min (indoor) 1,1 0,9 1,4 2,0 1,8 2,0 0,11 -1,4 

6-6u s (24u) (indoor) 0,9 0,8 1,0 1,6 1,5 1,6 0,06 -3,0 

Data worden weergegeven als mediaan, 25ste en 75ste percentiel voor zowel de TS- (n = 4 stookdagen) als BBS-

meetperiode (n = 3 stookdagen). Significantie van de verschillen tussen de traditioneel stoken- en bewust beter 

stoken-meetperiode werd getest met behulp van de Wilcoxon Signed Rank test. TS = traditioneel stoken, BBS = 

bewust beter stoken. d = effectgrootte, een verwaarloosbaar effect ligt tussen -0,02 en 0,02; een klein effect 

≥ 0,02 en < 0,08; een groot effect is ≥ 0,08 en < 1,3 en een zeer groot effect is ≥ 1,3.  
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 Individuele resultaten: woning 2 

 Verloop van black carbon over tijd 

 

Figuur 49: BC-concentraties de binnen- en buitenlucht nabij woning 2 tijdens de TS en BBS-meetperiode. 

BC-concentraties in de buitenlucht (BC outdoor) werden op bepaalde tijdstippen niet gemeten omwille van 

technische problemen. Rode pijl = traditioneel stoken periode, groene pijl = bewust beter stoken periode. 

De traditioneel stoken- en bewust beter stoken periode duurden ieder vijf dagen bij woning 2. Bij de 

tweede woning was er weinig verschil tussen de BC-concentraties in de binnenlucht van woning 2 

tijdens beide meetperioden (Figuur 49). Maar als we woning 2 met woning 1 vergeleken, zagen we 

dat de BC-concentraties in de binnenlucht van woning 1 veel hoger waren dan de BC-concentraties in 

de binnenlucht van woning 2. Hieruit concludeerden we dat woning 2 al redelijk goed stookte tijdens 

de TS-meetperiode en dat er waarschijnlijk weinig verbetering mogelijk was als gevolg van de 

interventie. Bij deze woning waren de pieken niet zo duidelijk waar te nemen als bij woning 1.  

Op geregelde tijdstippen tijdens de TS-meetperiode waren er verhoogde BC-concentraties in de 

buitenlucht waar te nemen. Dit leidde ons tot de vraag of de BC-concentraties in de binnenlucht 

verhoogd waren als gevolg van het traditioneel stoken scenario of als gevolg van (te) hoge BC-

concentraties in de buitenlucht. Opvallend was ook de hoge BC-piek tijdens de “niet stoken” periode 

waarin aan de deelnemers gevraagd is om de kachel niet te stoken. Deze verhoogde pieken waren 

mogelijk het gevolg van het koken of het aansteken van een kaars. Deze “niet stoken piek” kon 

mogelijk ook tot “restvervuiling” leiden tijdens de eerste stookdagen van de BBS-meetperiode. 



 

                                                             140      

 

Figuur 50: BC-concentraties specifiek ten gevolge van houtrook (BCWB) in de binnenlucht van woning 2 tijdens de 

TS en BBS-meetperiode.  

Rode pijl = traditioneel stoken periode, groene pijl = bewust beter stoken periode. 

De BC-concentraties specifiek ten gevolge van houtrook (BCWB) in de binnenlucht (Figuur 50) 

bevestigden dat de waargenomen pieken in Figuur 49 wel degelijk afkomstig waren van 

houtverbranding door de eigen kachel. Op basis van deze figuur konden we voorzichtig stellen dat de 

pieken tijdens de BBS-meetperiode lager waren dan deze tijdens de TS-meetperiode en leek de 

bewust beter stoken interventie toch een, weliswaar klein, positief effect te hebben op de BC-

concentraties in de binnenlucht. 

De hoge BC-pieken in de binnenlucht tijdens de “niet stoken” periode die we zien in Figuur 49, zijn ook 

waar te nemen in de grafiek van de BC-concentraties specifiek ten gevolge van houtrook in de 

binnenlucht (Figuur 50) en zijn zelfs zichtbaar in de grafiek van de BC-concentraties specifiek ten 

gevolge van houtrook in de buitenlucht (Figuur 51). Mogelijks had er toch houtverbranding 

plaatsgevonden tijdens de “niet stoken” periode of werd de binnenluchtvervuiling veroorzaakt door 

infiltratie van de buitenlucht. 
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Figuur 51: BC-concentraties specifiek ten gevolge van houtrook(BCWB) in de buitenlucht nabij woning 2 tijdens de 

TS en BBS-meetperiode.  

BCWB concentraties waren niet beschikbaar op sommige dagen omdat het signaal van BC bij 880 nm groter was 

dan bij 370. Rode pijl = traditioneel stoken periode, groene pijl = bewust beter stoken periode. 

 Uitmiddelingstijden voor black carbon 

Op het eerste zicht leken de BC-concentraties in de binnenlucht van woning 2 tijdens de verschillende 

uitmiddelingstijden van de BBS-meetperiode lager te liggen in vergelijking met de TS-meetperiode 

maar tijdens de TS-fase was de spreiding van de data veel groter dan tijdens de BBS-fase (Figuur 52). 

De spreiding van de resultaten nam af als gevolg van de interventie. 
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Figuur 52: de BC-concentraties in de binnenlucht tijdens de verschillende uitmiddelingstijden voor woning 2.  

De respectievelijke uitmiddelingstijden waren: 0-30 minuten, 30-90 minuten en 0-240 minuten na het aansteken 

van de kachel. Verder werden de BC-concentraties nog uitgemiddeld naar daggemiddelden van 6u in de ochtend 

tot de dag erna 6u in de ochtend (6-6u). Voor de “niet stoken” periode werd de BC-concentratie enkel 

uitgemiddeld naar de daggemiddelden aangezien de kachel tijdens deze periode niet gestookt werd. De boxplots 

staan voor P25 en P75, de middenlijn stelt de mediaan voor en de X het gemiddelde. De lijntjes of whiskers stellen 

de minimum en maximum voor. Significantie van de verschillen tussen de traditioneel stoken- en bewust beter 

stoken-meetperiode werd getest met behulp van de Wilcoxon Signed Rank test. 

Als gevolg van deze grote spreiding werden er geen significante verschillen waargenomen tussen de 

BC-concentraties in de binnenlucht tijdens de verschillende uitmiddelingstijden van de BBS-fase en de 

TS-fase en de effectgrootte varieerde tussen 0,8 en 0,9 (Tabel 29). Gemiddeld genomen waren de BC-

concentraties in de binnenlucht 0,8 kleiner tijdens de verschillende uitmiddelingstijden van de BBS-

meetperiode in vergelijking met de TS-meetperiode.  

Er waren geen significante verschillen aanwezig tussen de BC-concentraties in de buitenlucht tijdens 

de respectievelijke uitmiddelingstijden van de BBS- en TS-fase en we observeerden ook maar een klein 

positief effect (range d = 0,3 tot 0,6) als gevolg van de interventie, waardoor we konden concluderen 

dat de meetcondities in de omgevingslucht tussen beide meetperioden vergelijkbaar waren. 

Tabel 29: vergelijking tussen de indoor en outdoor BC-concentraties met de respectievelijke uitmiddelingstijden 

voor beide meetperioden voor woning 2. 

BC-concentraties 

(µg/m³) 

Traditioneel stoken Bewust beter stoken p-waarde d 

Mediaan P25 P75 Mediaan P25 P75   

0-30 min (indoor) 0,32  0,21 1,42 0,33  0,21 0,40 0,73 0,8 

30-90 min (indoor) 0,44  0,35 1,63 0,36  0,28 0,47 0,.41 0,8 

0-240 min (indoor) 0,81  0,34 4,62 0,39  0,31 0,54 0,73 0,9 

6-6u (24u) (indoor) 0,31  0,21 4,09 0,25  0,22 0,33 0,56 0,8 

0-30 min (outdoor) 0,38  0,25 0,94 0,49  0,28 0,71 1,00 0,3 

30-90 min (outdoor) 0,49  0,20 0,93 0,42  0,25 0,70 0,73 0,4 

0-240 min (outdoor) 0,37  0,37 0,91 0,42  0,28 0,65 0,73 0,5 

6-6u (24u) (outdoor) 0,30  0,23 1,14 0,35  0,31 0,42 0,90 0,6 

Data worden weergegeven als mediaan, 25ste en 75ste percentiel voor zowel de TS- (n = 5 stookdagen) als BBS-

meetperiode (n = 4 stookdagen). Significantie van de verschillen tussen de traditioneel stoken- en bewust beter 

stoken-meetperiode werd getest met behulp van de Wilcoxon Signed Rank test. TS = traditioneel stoken, BBS = 
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bewust beter stoken. d = effectgrootte, een verwaarloosbaar effect ligt tussen -0,02 en 0,02; een klein effect 

≥ 0,02 en < 0,08; een groot effect is ≥ 0,08 en < 1,3 en een zeer groot effect is ≥ 1,3. 

 Verloop van fijn stof over tijd 

 

Figuur 53: fijnstofconcentraties in de buitenlucht nabij woning 2 tijdens de TS en BBS-meetperiode.  

Fijnstofconcentraties in de binnenlucht van woning 2 waren niet beschikbaar om wille van technische problemen. 

Rode pijl = traditioneel stoken periode, groene pijl = bewust beter stoken periode. 

Aangezien de fijnstofconcentraties in de binnenlucht niet beschikbaar waren bij woning 2 (Figuur 53) 

als gevolg van technische redenen, konden we geen conclusies uit trekken of de interventie al dan niet 

een positief effect had op de fijnstofconcentraties in de binnenlucht. De fijnstofconcentraties in de 

buitenlucht waren in het begin van de studie hoger dan de rest van de studie en kon mogelijk verklaard 

worden door het feit dat de uitstoot van de eigen schouw over de buitenmeetopstelling werd geblazen 

door de wind of kon ook het gevolg zijn van verhoogde achtergrondconcentraties of veranderende 

meteocondities zoals windstilte of mist.  

 Uitmiddelingstijden voor fijn stof 

Er werden geen significante verschillen waargenomen tussen de verschillende fijnstofconcentraties in 

de buitenlucht tijdens de verschillende uitmiddelingstijden van de BBS-fase en de TS-fase voor woning 

2 (Tabel 30), waardoor we konden concluderen dat de meetcondities in de omgevingslucht tussen 

beide meetperioden vergelijkbaar waren. De effectgrootte varieerde van 0,4 tot 1,0 (Tabel 30) en we 

zagen voor de meeste uitmiddelingstijden een klein tot groot positief effect van de interventie op de 

fijnstofconcentraties in de buitenlucht tijdens de BBS-meetperiode.  
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Tabel 30: vergelijking tussen de outdoor fijnstofconcentraties met de respectievelijke uitmiddelingstijden voor 

beide meetperioden voor woning 2. 

Fijnstofconcentraties 

(µg/m³) 

Traditioneel stoken Bewust beter stoken p-waarde d 

Mediaan P25 P75 Mediaan P25 P75   

PM1         

0-30 min (outdoor) 3,1 2,5 9,7 3,5 2,8 4,4 1,00 0,7 

30-90 min (outdoor) 2,9 2,8 10,2 3,8 3,4 4,5 1,00 0,6 

0-240 min (outdoor) 2,7 2,6 10,0 3,5 3,2 4,2 0,73 0,6 

6-6u s (24u) (outdoor) 3,6 2,6 12,2 3,2 2,8 3,8 0,73 0,8 

PM2,5         

0-30 min (outdoor) 4,6 4,2 11,1 6,1 4,5 7,3 1,00 0,6 

30-90 min (outdoor) 4,7 4,2 11,7 6,1 4,8 7,3 0,91 0,5 

0-240 min (outdoor) 4,9 3,8 11,6 5,8 4,8 6,7 0,91 0,5 

6-6u s (24u) (outdoor) 5,4 5,0 13,5 5,2 4,7 5,6 0,56 0,9 

PM10         

0-30 min (outdoor) 6,4 5,7 12,2 8,4 6,5 9,8 0,91 0,5 

30-90 min (outdoor) 6,6 5,5 12,8 7,9 6,5 9,1 1,00 0,4 

0-240 min (outdoor) 7,2 5,2 13,0 7,9 6,5 8,7 0,91 0,5 

6-6u s (24u) (outdoor) 7,6 7,0 14,6 6,9 6,1 7,5 0,42 1,0 

Data worden weergegeven als mediaan, 25ste en 75ste percentiel voor zowel de TS- (n = 5 stookdagen) als BBS-

meetperiode (n = 4 stookdagen). Significantie van de verschillen tussen de traditioneel stoken- en bewust beter 

stoken-meetperiode werd getest met behulp van de Wilcoxon Signed Rank test. TS = traditioneel stoken, BBS = 

bewust beter stoken. d = effectgrootte, een verwaarloosbaar effect ligt tussen -0,02 en 0,02; een klein effect 

≥ 0,02 en < 0,08; een groot effect is ≥ 0,08 en < 1,3 en een zeer groot effect is ≥ 1,3. 

 PAKs 

De 24u PAK-staalname werd bij woning 2 ook telkens op de laatste dag van de TS- en BBS-meetperiode 

uitgevoerd. De concentraties van de verschillende PAKs in de binnen- en buitenlucht van woning 2 en 

het overeenkomstige indoor/outdoor ratio zijn weergegeven in Tabel 31. Ter verduidelijking wordt de 

gemiddelde 24u BC-concentraties tijdens de desbetreffende PAK-staalname ook weergegeven in deze 

tabel. 

Acenafteen, antraceen en benzo(a)pyreen concentraties waren in de binnenlucht duidelijk hoger 

tijdens de BBS-meetperiode dan tijdens de TS-meetperiode. Alle andere PAK-niveaus lagen gelijk. In 

de buitenlucht was er weinig verschil tussen de PAK-concentraties van de BBS- en TS-meetperiode. In 

navolging van de observaties bij black carbon en fijn stof was er bij woning 2 weinig effect waar te 

nemen op de PAK-concentraties ten gevolge van het bewust beter stoken.  
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Tabel 31: overzicht van de PAK-concentraties in de binnen- en buitenlucht van woning 2 tijdens beide 

meetperioden. 

Concentratie (ng/m³) Traditioneel stoken Bewust beter stoken 

Indoor Outdoor I/O ratio Indoor Outdoor I/O ratio 

Naftaleen 91,48 12,78 7,16 90,32 10,68 8,46 

Acenaftyleen 16,29 0,98 16,63 20,60 0,40 51,63 

Acenafteen 10,96 1,30 8,43 28,88 0,90 31,94 

Fluoreen 2,77 1,44 1,92 3,81 1,57 2,43 

Fenantreen 6,33 1,82 3,47 6,17 1,60 3,86 

Antraceen 3,22 2,41 1,33 14,93 3,42 4,37 

Pyreen 0,38 4,81 0,08 0,35 3,88 0,09 

Benzo(a)pyreen 3,11 3,45 0,90 10,97 3,80 2,89 

Fluorantheen 1,04 1,20 0,87 1,19 0,87 1,37 

Benzo(a)antraceen <LOD 0,48 / 0,51 0,48 1,05 

Chryseen <LOD 0,35 / 0,67 0,90 0,74 

Benzo(b)fluorantheen <LOD <LOD / <LOD <LOD / 

Benzo(k)fluorantheen <LOD <LOD / <LOD <LOD / 

Dibenzo(ah)antraceen / / / / / / 

Indeno(1,2,3,-cd)pyreen <LOD <LOD / <LOD <LOD / 

Benzo(g,h,i)peryleen <LOD <LOD / <LOD <LOD / 

24u BC-concentratie tijdens 
PAK-staalname (µg/m³) 0,32 0,16 NVT 0,23 0,30 NVT 

I/O = indoor/outdoor ratio en wanneer dit ratio groter is dan 1, duidt dit op de aanwezigheid van een binnen 

bron, NVT = niet van toepassing. LOD benzo(a)antraceen = 0,20; LOD chryseen = 0,40; LOD benzo(b)fluorantheen 

= 0,04; LOD benzo(k)fluorantheen = 0,15; LOD Indeno(1,2,3,-cd)pyreen = 0,01; LOD benzo(g,h,i)peryleen = 0,07. 

De resultaten van Tabel 31 zijn ook grafisch voorgesteld in Figuur 54 en Figuur 55.  

 

Figuur 54: PAK-concentraties in de binnen- en buitenlucht en het indoor/outdoor ratio tijdens beide meetperioden 

bij woning 2. 

TS = traditioneel stoken, BBS = bewust beter stoken. 

Figuur 55 is het vervolg van Figuur 54 maar heeft een veel kleinere schaalverdeling op de Y-as. 
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Figuur 55: PAK-concentraties in de binnen- en buitenlucht en het indoor/outdoor ratio tijdens beide meetperioden 

bij woning 2.  

Deze figuur is het vervolg van de vorige figuur maar heeft een veel kleinere schaalverdeling op de Y-as. De PAKs 

met concentratie < LOD zijn niet weergegeven. TS = traditioneel stoken, BBS = bewust beter stoken.  
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 Individuele resultaten: woning 3 

 Verloop van black carbon over tijd 

 

Figuur 56: BC-concentraties in de binnen- en buitenlucht nabij woning 3 tijdens de TS en BBS-meetperiode.  

BC-concentraties in de buitenlucht (BC outdoor) werden niet gemeten op bepaalde tijdstippen omwille van 

technische problemen. Rode pijl = traditioneel stoken periode, groene pijl = bewust beter stoken periode. 

De traditioneel stoken- en bewust beter stoken periode duurden allebei vijf dagen bij woning 3. Bij 

woning 3 leek er een kleine verbetering in BC-concentraties in de binnenlucht op te treden tijdens de 

BBS-meetperiode maar de pieken op dag 1 en 5 van de BBS-meetperiode waren even groot als de 

pieken tijdens de TS-meetperiode. Zowel tijdens de TS- als BBS-meetperiode werd een rookgeur in de 

woning gemeld als gevolg van het aansteken van de kachel (Figuur 56). Tijdens de “niet stoken” 

meetperiode werd een piek in BC-concentraties waargenomen in de binnenlucht en deze konden het 

gevolg zijn van koken (baken of braden) of het aansteken van een kaars zoals eerder vermeld. Er 

werden geen activiteiten genoteerd in het dagboek die de piek konden verklaren. Als gevolg van de 

binnenluchtvervuiling tijdens de “niet stoken” meetperiode, konden de gemeten BC-concentraties 

tijdens de BBS-meetperiode mogelijk verhoogd zijn omdat de binnenluchtvervuiling niet in voldoende 

mate “uitgewassen” was. Er waren beperkt BC-metingen in de buitenlucht beschikbaar tijdens de TS-

meetperiode omdat het meettoestel was uitgevallen door een te lage batterij als gevolg van de koude 

buitentemperatuur. 



 

                                                             148      

 

 

Figuur 57: BC-concentraties specifiek ten gevolge van houtrook (BCWB) in de binnenlucht van woning 3 tijdens de 

TS en BBS-meetperiode.  

Rode pijl = traditioneel stoken periode, groene pijl = bewust beter stoken periode. 

De BC-concentraties specifiek ten gevolge van houtrook (BCWB) in de binnenlucht (Figuur 57) 

bevestigden dat de waargenomen pieken in Figuur 56 wel degelijk afkomstig waren van 

houtverbranding door de eigen kachel. De hoge BC-pieken in de binnenlucht die we zien in Figuur 56 

tijdens de “niet stoken” periode, zijn ook waar te nemen in de grafiek van de BC-concentraties 

specifiek ten gevolge van houtrook in de binnenlucht (Figuur 57). Bovendien waren ook de 

fijnstofconcentraties (zie verder) op deze dag verhoogd waardoor we konden besluiten dat er toch 

een verbrandingsproces had plaats gevonden in de woning tijdens de “niet stoken” periode, zoals 

koken of het aansteken van kaarsen. De BC-concentraties specifiek ten gevolge van houtrook in de 

buitenlucht zijn weergegeven in Figuur 58. De meting was niet volledig voor de volledige studieduur 

als gevolg van het uitvallen van de batterij, waarschijnlijk door te koude buiten temperaturen.  
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Figuur 58: BC-concentraties specifiek ten gevolge van houtrook (BCWB) in de buitenlucht nabij woning 3 tijdens 

de TS en BBS-meetperiode.  

De meting in de buitenlucht was niet volledig voor de volledige studieduur. Rode pijl = traditioneel stoken periode, 

groene pijl = bewust beter stoken periode. 

 Uitmiddelingstijden voor black carbon 

De BC-concentraties tijdens de 0-30 min en 30-90 min in de binnenlucht van woning 3 leken 

afgenomen te zijn tijdens de BBS-meetperiode maar de spreiding van deze uitmiddelingstijden binnen 

zowel de TS- als BBS-meetperiode was echter ook groot (Figuur 59). Bij de 0-240 min en 6-6u 

uitmiddelingstijden was er weinig tot geen verschil waar te nemen tussen beide meetperioden. 



 

                                                             150      

 

Figuur 59: de BC-concentraties in de binnenlucht tijdens de verschillende uitmiddelingstijden voor woning 3.  

De respectievelijke uitmiddelingstijden waren: 0-30 minuten, 30-90 minuten en 0-240 minuten na het aansteken 

van de kachel. Verder werden de BC-concentraties nog uitgemiddeld naar daggemiddelden van 6u in de ochtend 

tot de dag erna 6u in de ochtend (6-6u). Voor de “niet stoken” periode werd de BC-concentratie enkel 

uitgemiddeld naar de daggemiddelden aangezien de kachel tijdens deze periode niet gestookt werd. De boxplots 

staan voor P25 en P75, de middenlijn stelt de mediaan voor en de X het gemiddelde. De lijntjes of whiskers stellen 

de minimum en maximum voor. Significantie van de verschillen tussen de traditioneel stoken- en bewust beter 

stoken-meetperiode werd getest met behulp van de Wilcoxon Signed Rank test. 

Als gevolg van deze grote spreiding werden er geen significante verschillen waargenomen tussen de 

BC-concentraties in de binnenlucht tijdens de verschillende uitmiddelingstijden van de BBS- en TS-

meetperiode bij woning 3. De effectgrootte varieerde tussen 0,4 en 1,4 (Tabel 32).  

Er waren geen significante verschillen aanwezig in de BC-concentraties in de buitenlucht nabij de 

woning tijdens de respectievelijke uitmiddelingstijden waardoor we konden concluderen dat de 

meetcondities in de omgevingslucht tussen beide meetperioden vergelijkbaar waren. Tijdens de 30-

90 min uitmiddelingstijd werd een negatief effect (d = -1,3) op de BC-concentraties in de buitenlucht 

geobserveerd en tijdens de 0-240 min uitmiddelingstijd (d = 4,1) werd een positief effect geobserveerd 

op de BC-concentraties in de buitenlucht ten gevolge van de interventie op de BC-concentraties. 

Tijdens het daggemiddelde was het effect van de interventie op de BC-concentraties in de buitenlucht 

verwaarloosbaar (d = -0,1). 

Tabel 32: vergelijking tussen de indoor en outdoor BC-concentraties met de respectievelijke uitmiddelingstijden 

voor beide meetperioden voor woning 3. 

BC-concentraties 

(µg/m³) 

Traditioneel stoken Bewust beter stoken p-waarde d 

Mediaan P25 P75 Mediaan P25 P75   

0-30 min (indoor) 1,21 0,55 3,51 0,39 0,39 1,33 0,22 0,4 

30-90 min (indoor) 2,35 0,84 2,39 0,50 0,22 1,70 0,15 0,8 

0-240 min (indoor) 1,48 0,62 1,49 0,51 0,36 0,80 0,16 1,4 

6-6u (24u) (indoor) 0,43 0,43 0,45 0,44 0,29 0,60 0,84 0,9 

0-30 min (outdoor) / / / 0,49 0,39 0,95 / / 

30-90 min (outdoor) 0,40 0,40 0,40 0,87 0,74 1,32 0,37 -1,3 

0-240 min (outdoor) 0,62 0,62 0,62 0,58 0,43 0,72 1,00 4,1 

6-6u (24u) (outdoor) 0,30 0,30 0,30 0,42 0,33 0,44 0,33 -0,1 
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Data worden weergegeven als mediaan, 25steen 75ste percentiel voor zowel de TS- (n = 5 stookdagen) als BBS-

meetperiode (n = 5 stookdagen). Significantie van de verschillen tussen de traditioneel stoken- en bewust beter 

stoken-meetperiode werd getest met behulp van de Wilcoxon Signed Rank test. TS = traditioneel stoken, BBS = 

bewust beter stoken. d = effectgrootte, een verwaarloosbaar effect ligt tussen -0,02 en 0,02; een klein effect 

≥ 0,02 en < 0,08; een groot effect is ≥ 0,08 en < 1,3 en een zeer groot effect is ≥ 1,3. 

 Verloop van fijn stof over tijd 

 

Figuur 60: fijnstofconcentraties in de binnen- en buitenlucht nabij woning 3 tijdens de TS en BBS-meetperiode.  

Rode pijl = traditioneel stoken periode, groene pijl = bewust beter stoken periode. 

De fijnstofpieken in de binnenlucht (Figuur 60) vielen over het algemeen samen met het aansteken 

met de kachel. Bovendien waren de fijnstofconcentraties in de buitenlucht grotendeels vergelijkbaar 

over het verloop van de gehele meetperiode, waardoor we er vanuit gaan dat de fijnstofpieken die 

we waarnamen in de binnenlucht het gevolg waren van houtverbranding door de eigen kachel.  

De pieken in PM10-concentraties waren steeds veel groter dan de PM1- en PM2,5-pieken. Opvallend 

waren de (zeer) hoge pieken in de fijnstofconcentraties op 3de stookdag van de TS-meetperiode, op 

de 2de dag van de “niet stoken” periode en op de laatste stookdag van de BBS-meetperiode, maar deze 

drie pieken kwamen ook overeen met de BC-pieken in Figuur 56. Zoals eerder vermeld, was de hoge 

fijnstofpiek tijdens de “niet stoken” periode waarschijnlijk afkomstig van koken of het aansteken van 

kaarsen. Ook werd een lichte verhoging in de CO-concentraties waargenomen.  

De fijnstofconcentraties in de buitenlucht waren op de 3de stookdag van de BBS periode veel hoger 

dan tijdens de rest van de studie maar kon verklaard worden als gevolg van de wind die dag de uitstoot 

van de eigen schouw over de buitenmeetopstelling blies of door veranderende meteocondities zoals 
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windstilte of mist. Als we deze drie hoge pieken buiten beschouwing laten, konden we concluderen 

dat het verloop van de fijnstofconcentraties tijdens de TS-meetperiode gelijkaardig was aan de BBS-

meetperiode en dat er geen effect van de interventie waar te nemen was op de fijnstofconcentraties 

in de buitenlucht. 

 

Figuur 61: fijnstofconcentraties in de binnenlucht van woning 3 uitgedrukt op een logaritmische schaal terwijl de 

BC- en CO-concentraties in de binnenlucht van woning 3 uitgedrukt werden op een lineaire schaal. 

De CO-concentraties waren meestal verhoogd bij het stoken maar waren niet altijd evenredig met de 

BC-concentraties (Figuur 61). Meestal waren de CO-pieken relatief klein behalve op de laatste 

stookdag van de TS-meetperiode waarbij de CO-piek duidelijk groter was.  

 Uitmiddelingstijden voor fijn stof 

Figuur 62 tot en met Figuur 64 geven een overzicht van de PM1-, PM2,5- en PM10-concentraties in de 

binnenlucht van woning 3 tijdens de respectievelijke uitmiddelingstijden. Op het eerste zicht leek er 

geen verschil te zijn tussen de PM1-, PM2,5- en PM10-concentraties tijdens de uitmiddelingstijden van 

de TS-meetperiode en de BBS-meetperiode. 
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Figuur 62: de PM1-concentraties in de binnenlucht tijdens de verschillende uitmiddelingstijden voor woning 3.  

De respectievelijke uitmiddelingstijden waren: 0-30 minuten, 30-90 minuten en 0-240 minuten na het aansteken 

van de kachel. Verder werden de PM1-concentraties nog uitgemiddeld naar daggemiddelden van 6u in de 

ochtend tot de dag erna 6u in de ochtend (6-6u). Voor de “niet stoken” periode werd PM1-concentratie enkel 

uitgemiddeld naar de daggemiddelden aangezien de kachel tijdens deze periode niet gestookt werd. De boxplots 

staan voor P25 en P75, de middenlijn stelt de mediaan voor en de X het gemiddelde. De lijntjes of whiskers stellen 

de minimum en maximum voor. Significantie van de verschillen tussen de traditioneel stoken- en bewust beter 

stoken-meetperiode werd getest met behulp van de Wilcoxon Signed Rank test. 

 

Figuur 63: de PM2,5-concentraties in de binnenlucht tijdens de verschillende uitmiddelingstijden voor woning 3.  

De respectievelijke uitmiddelingstijden waren: 0-30 minuten, 30-90 minuten en 0-240 minuten na het aansteken 

van de kachel. Verder werden de PM2,5-concentraties nog uitgemiddeld naar daggemiddelden van 6u in de 

ochtend tot de dag erna 6u in de ochtend (6-6u). Voor de “niet stoken” periode werd PM2,5-concentratie enkel 

uitgemiddeld naar de daggemiddelden aangezien de kachel tijdens deze periode niet gestookt werd. De boxplots 

staan voor P25 en P75, de middenlijn stelt de mediaan voor en de X het gemiddelde. De lijntjes of whiskers stellen 

de minimum en maximum voor. Significantie van de verschillen tussen de traditioneel stoken- en bewust beter 

stoken-meetperiode werd getest met behulp van de Wilcoxon Signed Rank test. 
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Figuur 64: de PM10-concentraties in de binnenlucht tijdens de verschillende uitmiddelingstijden voor woning 3.  

De respectievelijke uitmiddelingstijden waren: 0-30 minuten, 30-90 minuten en 0-240 minuten na het aansteken 

van de kachel. Verder werden de PM10-concentraties nog uitgemiddeld naar daggemiddelden van 6u in de 

ochtend tot de dag erna 6u in de ochtend (6-6u). Voor de “niet stoken” periode werd PM10-concentratie enkel 

uitgemiddeld naar de daggemiddelden aangezien de kachel tijdens deze periode niet gestookt werd. De boxplots 

staan voor P25 en P75, de middenlijn stelt de mediaan voor en de X het gemiddelde. De lijntjes of whiskers stellen 

de minimum en maximum voor. Significantie van de verschillen tussen de traditioneel stoken- en bewust beter 

stoken-meetperiode werd getest met behulp van de Wilcoxon Signed Rank test. 

Er werden geen significante verschillen waargenomen tussen de verschillende fijnstofconcentraties in 

de binnenlucht tijdens de verschillende uitmiddelingstijden van de BBS-fase en de TS-fase (Tabel 33). 

Belangrijk, er waren ook geen significante verschillen aanwezig in de fijnstofconcentraties in de 

buitenlucht tijdens de respectievelijke uitmiddelingstijden, behalve voor significant hogere PM1-

concentraties in de buitenlucht in het eerste half uur na het aansteken van de kachel tijdens de BBS-

meetperiode (d = 1,2 en p = 0,02; Tabel 33). De effectgrootte is ook weergegeven in Tabel 33 en deze 

varieerde van -0,5 tot 0,4. Voor alle uitmiddelingstijden, behalve voor de PM1-concentraties in het 

eerst half uur, zagen we een klein positief of negatief effect van de interventie op de 

fijnstofconcentraties in de binnen- buitenlucht tijdens de BBS-meetperiode.  
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Tabel 33: vergelijking tussen de indoor en outdoor fijnstofconcentraties met de respectievelijke 

uitmiddelingstijden voor beide meetperioden voor woning 3. 

Fijnstofconcentraties 

(µg/m³) 

Traditioneel stoken Bewust beter stoken p-waarde d 

Mediaan P25 P75 Mediaan P25 P75   

PM1         

0-30 min (indoor) 4,7 2,5 11,1 3,0 2,0 3,1 0,69 -0,01 

30-90 min (indoor) 3,8 2,1 7,4 3,3 3,2 3,4 0,84 -0,01 

0-240 min (indoor) 6,9 3,1 7,0 2,9 2,4 3,4 0,29 0,4 

6-6u s (24u) (indoor) 2,5 2,5 3,0 2,8 2,7 2,9 0,69 -0,1 

0-30 min (outdoor) 9,1 8,0 9,8 4,1 3,8 4,3 0,02* 1,2 

30-90 min (outdoor) 3,6 3,4 4,9 5,6 4,5 5,9 0,30 -0,5 

0-240 min (outdoor) 5,2 4,0 6,5 4,7 3,7 6,0 0,73 0,1 

6-6u s (24u) (outdoor) 4,2 3,6 5,9 5,3 4,8 5,4 1,00 0,1 

PM2,5         

0-30 min (indoor) 12,3 6,4 15,6 5,3 4,8 6,7 0,42 -0,0 

30-90 min (indoor) 7,7 5,7 11,8 7,0 5,4 7,6 0,55 0,003 

0-240 min (indoor) 8,7 6,4 11,1 5,6 5,1 6,1 0,19 0,2 

6-6u s (24u) (indoor) 4,1 3,9 5,2 4,3 4,2 5,4 0,69 -0,1 

0-30 min (outdoor) 13,3 9,3 16,0 6,3 6,1 7,9 0,19 0,4 

30-90 min (outdoor) 8,5 5,2 10,4 6,8 5,8 10,8 0,84 -0,1 

0-240 min (outdoor) 10,8 6,3 11,4 8,2 5,3 11,7 0,91 0,03 

6-6u s (24u) (outdoor) 7,9 7,0 12,9 10,5 7,8 11,4 0,84 0,03 

PM10         

0-30 min (indoor) 55,9 48,8 85,1 39,7 28,2 42,5 0,15 0,006 

30-90 min (indoor) 38,0 37,9 46,6 39,0 20,8 65,3 0,84 0,009 

0-240 min (indoor) 31,7 30,3 35,6 31,4 25,2 34,9 0,56 0,05 

6-6u s (24u) (indoor) 13,9 13,4 15,6 16,3 13,0 18,6 1,00 -0,02 

0-30 min (outdoor) 21,4 11,2 30,1 16,3 12,6 20,0 0,73 0,04 

30-90 min (outdoor) 24,3 7,4 24,9 11,1 9,9 21,7 1,00 0,02 

0-240 min (outdoor) 21,8 12,7 24,1 16,8 9,7 24,5 1,00 0,004 

6-6u s (24u) (outdoor) 20,5 17,0 26,3 21,1 16,3 27,7 0,84 -0,02 

Data worden weergegeven als mediaan, 25ste en 75ste percentiel voor zowel de TS- (n = 5 stookdagen) als BBS-

meetperiode (n = 5 stookdagen. Significantie van de verschillen tussen de traditioneel stoken- en bewust beter 

stoken-meetperiode werd getest met behulp van de Wilcoxon Signed Rank test. TS = traditioneel stoken, BBS = 

bewust beter stoken. d = effectgrootte, een verwaarloosbaar effect ligt tussen -0,02 en 0,02; een klein effect 

≥ 0,02 en < 0,08; een groot effect is ≥ 0,08 en < 1,3 en een zeer groot effect is ≥ 1,3. 

 PAKs 

PAK-concentraties in de binnenlucht van woning 3 tijdens de bewust beter stoken fase waren niet 

beschikbaar door het technisch falen van de pomp die de PAK-staalname uitvoert (Tabel 34). Ter 

verduidelijking wordt de gemiddelde 24u BC-concentratie tijdens de desbetreffende PAK-staalname 

ook weergegeven in deze tabel. De meeste PAK-concentraties in de buitenlucht namen af tijdens de 

BBS-meetperiode (Tabel 34).  
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Tabel 34: overzicht van de PAK-concentraties in de binnen- en buitenlucht van woning 3 tijdens beide 

meetperioden. 

Concentratie (ng/m³) Traditioneel stoken Bewust beter stoken 

Indoor Outdoor I/O ratio Indoor Outdoor I/O ratio 

Naftaleen 36,06 23,04 1,56 / 25,31 / 

Acenaftyleen 1,11 0,26 4,33 / 0,32 / 

Acenafteen 1,15 0,70 1,65 / 0,77 / 

Fluoreen 5,44 1,64 3,32 / 1,53 / 

Fenantreen 9,82 4,58 2,14 / 4,34 / 

Antraceen 2,87 1,64 1,75 / 2,20 / 

Pyreen 1,15 2,41 0,48 / 0,86 / 

Benzo(a)pyreen 0,97 0,71 1,38 / 0,32 / 

Fluorantheen 1,60 1,53 1,05 / 0,86 / 

Benzo(a)antraceen 0,47 0,35 1,36 / <LOD / 

Chryseen 0,71 0,69 1,03 / 0,56 / 

Benzo(b)fluorantheen 1,03 0,44 2,36 / 0,24 / 

Benzo(k)fluorantheen 0,63 0,67 0,94 / 0,21 / 

Dibenzo(ah)antraceen 0,81 0,40 2,03 / 0,20 / 

Indeno(1,2,3,-cd)pyreen 0,88 0,52 1,70 / 0,20 / 

Benzo(g,h,i)peryleen 0,51 0,40 1,25 / 0,20 / 

24u BC-concentratie tijdens 
PAK-staalname (µg/m³) 0,52 / NVT / 0,58 / 

PAK-concentraties in de binnenlucht van woning 3 tijdens de bewust beter stoken fase waren niet beschikbaar 

door het technisch falen van de pomp verantwoordelijk voor de PAK-staalname. Aangezien indoor PAKs tijdens 

de BBS-meetperiode niet werden gemeten, wordt ook geen gemiddelde 24u BC-concentratie voor deze periode 

weergegeven in de tabel. I/O = indoor/outdoor ratio en wanneer dit ratio grot er is dan 1, duidt dit op de 

aanwezigheid van een binnen bron, NVT = niet van toepassing. LOD benzo(a)antraceen = 0,20; LOD chryseen = 

0,40; LOD benzo(b)fluorantheen = 0,04; LOD benzo(k)fluorantheen = 0,15; LOD Indeno(1,2,3,-cd)pyreen = 0,01; 

LOD benzo(g,h,i)peryleen = 0,07.  
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De resultaten van Tabel 34 zijn ook grafisch voorgesteld in Figuur 65 en Figuur 66.  

 

Figuur 65: PAK-concentraties in de binnen- en buitenlucht en het indoor/outdoor ratio tijdens beide meetperioden 

bij woning 3. 

TS = traditioneel stoken, BBS = bewust beter stoken. 

 

Figuur 66: PAK-concentraties in de binnen- en buitenlucht en het indoor/outdoor ratio tijdens beide meetperioden 

bij woning 3.  

Deze figuur is het vervolg van de vorige figuur maar heeft een veel kleinere schaalverdeling op de Y-as. De PAKs 

met concentratie < LOD zijn niet weergegeven. TS = traditioneel stoken, BBS = bewust beter stoken.  
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 CO-concentraties 

De CO-concentraties in de binnenlucht van woning 3 tijdens het verloop van de volledige studie is 

weergegeven in Figuur 67. 

 

Figuur 67: CO-concentraties in de binnenlucht van woning 3 tijdens de volledige meetperiode. 

Rode pijl = traditioneel stoken periode, grijze pijl = “niet stoken” periode, groene pijl = bewust beter stoken 

periode. 

Als men de CO-concentraties in de binnenlucht van woning 3 tijdens de respectievelijke 

uitmiddelingstijden bekijkt, kan men op het zicht al een verbetering in de CO-concentraties 

waarnemen in het eerste half uur, 30-90 min en eerste 4u na het aansteken van de kachel tijdens de 

BBS-meetperiode (Figuur 68). Ook de CO-concentraties op dag niveau (6-6u) leken afgenomen te zijn 

tijdens de BBS-meetperiode in vergelijking met TS-meetperiode. De CO-concentraties in de 

binnenlucht waren ook steeds hoger tijdens beide stookperiodes dan tijdens de “niet stoken” 

meetperiode. 
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Figuur 68: de CO-concentraties in de binnenlucht tijdens de verschillende uitmiddelingstijden voor woning 3.  

De respectievelijke uitmiddelingstijden waren: 0-30 minuten, 30-90 minuten en 0-240 minuten na het aansteken 

van de kachel. Verder werden de CO-concentraties nog uitgemiddeld naar daggemiddelden van 6u in de ochtend 

tot de dag erna 6u in de ochtend (6-6u). Voor de “niet stoken” periode werd de CO-concentratie enkel 

uitgemiddeld naar de daggemiddelden aangezien de kachel tijdens deze periode niet gestookt werd. De boxplots 

staan voor P25 en P75, de middenlijn stelt de mediaan voor en de X het gemiddelde. De lijntjes of whiskers stellen 

de minimum en maximum voor. Significantie van de verschillen tussen de traditioneel stoken- en bewust beter 

stoken-meetperiode werd getest met behulp van de Wilcoxon Signed Rank test. ** p < 0,01. 

De CO-concentraties uitgemiddeld op dag niveau (6-6u) waren inderdaad significant lager tijdens de 

BBS-meetperiode (d = 26,7 en p = 0,008; Tabel 36). Bovendien was er een trend tot significant lagere 

CO-concentraties in de eerste 30-90 min en eerste 4u na het aansteken van de kachel tijdens de BBS-

meetperiode in vergelijking met de TS-meetperiode (p = 0,06). De CO-concentraties tijdens beide 

uitmiddelingstijden waren ongeveer zes keer kleiner tijdens de BBS-meetperiode (d = 5,9 en 6,8 

respectievelijk). Er werden geen significante verschillen waargenomen tussen de CO-concentraties in 

de binnenlucht tijdens het eerste half uur na het aansteken van de kachel, alhoewel er wel een groot 

positief effect van de interventie op de CO-concentraties tijdens de BBS-fase zichtbaar was (d = 1,1) 

(Tabel 36).  

Tabel 35: vergelijking tussen de CO-concentraties in de binnenlucht met de respectievelijke uitmiddelingstijden 

voor beide meetperioden voor woning 3. 

CO-concentraties 

(mg/m³) 

Traditioneel stoken Bewust beter stoken p-waarde d 

Mediaan P25 P75 Mediaan P25 P75   

0-30 min (indoor) 0,6 0,5 0,6 0,5 0,4 0,5 0,31 1,1 

30-90 min (indoor) 0,6 0,6 0,7 0,5 0,4 0,6 0,06 5,9 

0-240 min (indoor) 0,7 0,6 0,8 0,5 0,5 0,6 0,06 6,8 

6-6u s (24u) (indoor) 0,5 0,5 0,7 0,4 0,4 0,5 0,008** 26,7 

Data worden weergegeven als mediaan, 25ste en 75ste percentiel voor zowel de TS- (n = 5 stookdagen) als BBS-

meetperiode (n = 5 stookdagen). Significantie van de verschillen tussen de traditioneel stoken- en bewust beter 

stoken-meetperiode werd getest met behulp van de Wilcoxon Signed Rank test. ** p < 0,01. TS = traditioneel 

stoken, BBS = bewust beter stoken. d = effectgrootte, een verwaarloosbaar effect ligt tussen -0,02 en 0,02; een 

klein effect ≥ 0,02 en < 0,08; een groot effect is ≥ 0,08 en < 1,3 en een zeer groot effect is ≥ 1,3. 
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 Individuele resultaten: woning 4 

De traditioneel stoken periode bij woning 4 duurde vijf dagen. De bewust beter periode duurde maar 

vier dagen. De bewoners waren vergeten om de PAK-staalname in de buitenlucht tijdens TS-fase op 

te starten. De technisch medewerker had de staalname dan nog een halfuurtje laten meten maar dit 

was geen representatieve staalname en werd daarom niet geïncludeerd in de analyse. 

 Verloop van black carbon over tijd 

 

 

Figuur 69: BC-concentraties in de binnen- en buitenlucht nabij woning 4 tijdens de TS en BBS-meetperiode.  

Rode pijl = traditioneel stoken periode, groene pijl = bewust beter stoken periode. 

Bij woning 4 was er geen verschil tussen de BC-concentraties in de binnenlucht tijdens beide 

meetperioden (Figuur 69). De BC-concentraties specifiek ten gevolge van houtrook BCWB in de 

binnenlucht (Figuur 70) bevestigden dat er geen verschil was tussen de BC-concentraties van de TS-

fase en de BBS-fase. Bovendien waren de hoogste pieken in de BC-concentraties in de binnenlucht (2-

2,5 µg/m³, Figuur 69) nog steeds zeer laag in vergelijking met de andere woningen. We concludeerden 

dat woning 4 al redelijk goed stookte tijdens de TS-meetperiode en dat er waarschijnlijk weinig tot 

geen verbetering meer mogelijk was met behulp van de interventie tijdens de BBS-meetperiode. 

Op geregelde tijdstippen tijdens de TS en BBS-meetperiode waren er verhoogde BC-concentraties in 

de buitenlucht waar te nemen. De BC-concentraties specifiek ten gevolge van houtrook (BCWB) in de 

buitenlucht (Figuur 71) bevestigden de waargenomen BC-pieken in de buitenlucht in Figuur 69. 
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Bij woning 4 waren er geen pieken in BC-concentraties waar te nemen in de niet stoken meetperiode 

waardoor deze periode als een realistische “niet stoken” periode werd beschouwd was. Bijgevolg was 

de binnenluchtvervuiling, mogelijks achtergebleven uit van de TS-fase, voldoende afgenomen voordat 

de BBS-meetperiode gestart werd. 

 

Figuur 70: BC-concentraties specifiek ten gevolge van houtrook (BCWB) in de binnenlucht van woning 4 tijdens de 

TS en BBS-meetperiode.  

Rode pijl = traditioneel stoken periode, groene pijl = bewust beter stoken periode. 
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Figuur 71: BC-concentraties specifiek ten gevolge van houtrook (BCWB) in de buitenlucht van woning 4 tijdens de 

TS en BBS-meetperiode.  

Rode pijl = traditioneel stoken periode, groene pijl = bewust beter stoken periode. 

 Uitmiddelingstijden voor black carbon 

De BC-concentraties tijdens de verschillende uitmiddelingstijden in de binnenlucht van woning 4 

(Figuur 72) bevestigden de observaties in Figuur 69. Bovendien was de spreiding in de verschillende 

uitmiddelingstijden zowel tijdens de TS- als BBS-meetperiode (Figuur 72) groot. 

 

Figuur 72: de BC-concentraties in de binnenlucht tijdens de verschillende uitmiddelingstijden voor woning 4.  
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De respectievelijke uitmiddelingstijden waren: 0-30 minuten, 30-90 minuten en 0-240 minuten na het aansteken 

van de kachel. Verder werden de BC-concentraties nog uitgemiddeld naar daggemiddelden van 6u in de ochtend 

tot de dag erna 6u in de ochtend (6-6u). Voor de “niet stoken” periode werd de BC-concentratie enkel 

uitgemiddeld naar de daggemiddelden aangezien de kachel tijdens deze periode niet gestookt werd. De boxplots 

staan voor P25 en P75, de middenlijn stelt de mediaan voor en de X het gemiddelde. De lijntjes of whiskers stellen 

de minimum en maximum voor. Significantie van de verschillen tussen de traditioneel stoken- en bewust beter 

stoken-meetperiode werd getest met behulp van de Wilcoxon Signed Rank test. 

Er werden geen significante verschillen waargenomen tussen de BC-concentraties in de binnenlucht 

tijdens de verschillende uitmiddelingstijden van de BBS- en TS-meetperiode bij woning 4 (Tabel 36). 

De effectgrootte varieerde tussen -0,4 en 0,2 en dus spreken we van een verwaarloosbaar effect ten 

gevolge van de interventie. Opvallend was echter het zeer grote positieve effect van de interventie (d 

= 4,5) op de BC-concentraties uitgemiddeld naar het daggemiddelde (6-6u). Ook bij woning 4 waren 

er geen significante verschillen aanwezig in de BC-concentraties in de buitenlucht tijdens de 

respectievelijke uitmiddelingstijden, behalve voor de 30-90 min uitmiddelingstijd waarbij de BC-

concentraties tijdens de BBS-meetperiode significant hoger waren dan tijdens de TS-meetperiode. We 

observeerden een nadelig effect ten gevolge van de interventie op de BC-concentraties in de 

buitenlucht tijdens de respectievelijke uitmiddelingstijden van de BBS-meetperiode. 

Tabel 36: vergelijking tussen de indoor en outdoor BC-concentraties met de respectievelijke uitmiddelingstijden 

voor beide meetperioden voor woning 4. 

BC-concentraties 

(µg/m³) 

Traditioneel stoken Bewust beter stoken p-waarde d 

Mediaan P25 P75 Mediaan P25 P75   

0-30 min (indoor) 0,46  0,39 0,50 0,39  0,33 0,66 0,73 -0,4 

30-90 min (indoor) 0,83  0,70 0,97 0,46 0,44 0,94 0,29 0,2 

0-240 min (indoor) 0,76  0,74 0,77 0,81  0,60 1,43 0,76 -0,4 

6-6u (24u) (indoor) 0,55 0,50 0,60 0,45  0,39 0,55 0,29 4,5 

0-30 min (outdoor) 0,63  0,61 0,90 0,82  0,72 4,61 0,57 -0,2 

30-90 min (outdoor) 0,63  0,58 0,66 1,01  1,01 4,12 0,04* -0,4 

0-240 min (outdoor) 0,76  0,56 1,01 1,09  1,08 3,04 0,14 -,06 

6-6u (24u) (outdoor) 0,53  0,42 0,66 0,69  0,66 1,46 0,25 -1,4 

Data worden weergegeven als mediaan, 25ste en 75ste percentiel voor zowel de TS- (n = 5 stookdagen) als BBS-

meetperiode (n = 4 stookdagen). Significantie van de verschillen tussen de traditioneel stoken- en bewust beter 

stoken-meetperiode werd getest met behulp van de Wilcoxon Signed Rank test. * p < 0,05. TS = traditioneel 

stoken, BBS = bewust beter stoken. d = effectgrootte, een verwaarloosbaar effect ligt tussen -0,02 en 0,02; een 

klein effect ≥ 0,02 en < 0,08; een groot effect is ≥ 0,08 en < 1,3 en een zeer groot effect is ≥ 1,3. 
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 Verloop van fijn stof over tijd 

 

Figuur 73: fijnstofconcentraties in de binnen- en buitenlucht nabij woning 4 tijdens de TS en BBS-meetperiode.  

Rode pijl = traditioneel stoken periode, groene pijl = bewust beter stoken periode. 

De fijnstofpieken in de binnenlucht (Figuur 73) vielen over het algemeen samen met het aansteken 

met de kachel en kwamen ook overeen met de BC-pieken (Figuur 69), waardoor we ervan konden 

uitgaan dat de pieken in de binnenlucht het gevolg waren van houtverbranding door de eigen kachel. 

Voor de fijnstofpieken in de binnenlucht konden we geen onderscheid maken tussen de TS- en BBS-

fase en dus had de interventie geen invloed op de fijnstofconcentraties. De pieken in PM10-

concentraties waren steeds groter dan de PM1- en PM2,5-pieken. Opvallend waren de PM1-, PM2,5- en 

PM10-pieken in de binnenlucht op de laatste dag van de BBS-meetperiode maar vooralsnog konden 

we deze pieken nog niet verklaren.  

De fijnstofconcentraties in de buitenlucht waren ook enkele dagen verhoogd en was waarschijnlijk het 

gevolg van het feit dat de uitstoot van de eigen schouw door de wind over de buitenmeetopstelling 

werd geblazen of kon ook het gevolg zijn van veranderende meteocondities zoals windstilte of mist.  

 Uitmiddelingstijden voor fijn stof 

Figuur 74 tot en met Figuur 76 geven een overzicht van de PM1-, PM2,5- en PM10-concentraties in de 

binnenlucht van woning 4 tijdens de respectievelijke uitmiddelingstijden. Op het eerste zicht leek er 

geen verschil aanwezig te zijn tussen de PM1-, PM2,5- en PM10-concentraties tijdens de verschillende 

uitmiddelingstijden van de TS-meetperiode en de BBS-meetperiode. 
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Figuur 74: de PM1-concentraties in de binnenlucht tijdens de verschillende uitmiddelingstijden voor woning 4.  

De respectievelijke uitmiddelingstijden waren: 0-30 minuten, 30-90 minuten en 0-240 minuten na het aansteken 

van de kachel. Verder werden de PM1-concentraties nog uitgemiddeld naar daggemiddelden van 6u in de 

ochtend tot de dag erna 6u in de ochtend (6-6u). Voor de “niet stoken” periode werd de PM1-concentratie enkel 

uitgemiddeld naar de daggemiddelden aangezien de kachel tijdens deze periode niet gestookt werd. De boxplots 

staan voor P25 en P75, de middenlijn stelt de mediaan voor en de X het gemiddelde. De lijntjes of whiskers stellen 

de minimum en maximum voor. Significantie van de verschillen tussen de traditioneel stoken- en bewust beter 

stoken-meetperiode werd getest met behulp van de Wilcoxon Signed Rank test. 

 

Figuur 75: de PM2,5-concentraties in de binnenlucht tijdens de verschillende uitmiddelingstijden voor woning 4.  

De respectievelijke uitmiddelingstijden waren: 0-30 minuten, 30-90 minuten en 0-240 minuten na het aansteken 

van de kachel. Verder werden de PM2,5-concentraties nog uitgemiddeld naar daggemiddelden van 6u in de 

ochtend tot de dag erna 6u in de ochtend (6-6u). Voor de “niet stoken” periode werd de PM2,5-concentratie enkel 

uitgemiddeld naar de daggemiddelden aangezien de kachel tijdens deze periode niet gestookt werd. De boxplots 

staan voor P25 en P75, de middenlijn stelt de mediaan voor en de X het gemiddelde. De lijntjes of whiskers stellen 

de minimum en maximum voor. Significantie van de verschillen tussen de traditioneel stoken- en bewust beter 

stoken-meetperiode werd getest met behulp van de Wilcoxon Signed Rank test. 
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Figuur 76: de PM10-concentraties in de binnenlucht tijdens de verschillende uitmiddelingstijden voor woning 4.  

De respectievelijke uitmiddelingstijden waren: 0-30 minuten, 30-90 minuten en 0-240 minuten na het aansteken 

van de kachel Verder werden de PM10-concentraties nog uitgemiddeld naar daggemiddelden van 6u in de 

ochtend tot de dag erna 6u in de ochtend (6-6u). Voor de “niet stoken” periode werd de PM10-concentratie enkel 

uitgemiddeld naar de daggemiddelden aangezien de kachel tijdens deze periode niet gestookt werd. De boxplots 

staan voor P25 en P75, de middenlijn stelt de mediaan voor en de X het gemiddelde. De lijntjes of whiskers stellen 

de minimum en maximum voor. Significantie van de verschillen tussen de traditioneel stoken- en bewust beter 

stoken-meetperiode werd getest met behulp van de Wilcoxon Signed Rank test. 

Er werden geen significante verschillen waargenomen tussen de verschillende fijnstofconcentraties in 

de binnenlucht tijdens de verschillende uitmiddelingstijden van de BBS-fase en de TS-fase en er werd 

een verwaarloosbaar tot klein effect van de interventie waargenomen (range d = -0,04 tot 0,2) (Tabel 

37). Er waren geen significante verschillen aanwezig in de fijnstofconcentraties in de buitenlucht 

tijdens de respectievelijke uitmiddelingstijden en ook hiervoor werd er een verwaarloosbaar tot klein 

effect van de interventie waargenomen (range d = -0,3 tot -0,04), waardoor we konden concluderen 

dat de meetcondities in de omgevingslucht tussen beide meetperioden vergelijkbaar waren. 
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Tabel 37: vergelijking tussen de indoor en outdoor fijnstofconcentraties met de respectievelijke 

uitmiddelingstijden voor beide meetperioden voor woning 4. 

Fijnstofconcentraties 

(µg/m³) 

Traditioneel stoken Bewust beter stoken p-waarde d 

Mediaan P25 P75 Mediaan P25 P75   

PM1         

0-30 min (indoor) 2,2 2,1 7,3 3,1 2,2 13,9 0,91 -0,04 

30-90 min (indoor) 5,0 3,0 9,4 4,1 2,3 15,3 0,91 -0,02 

0-240 min (indoor) 4,8 2,8 10,4 4,9 3,5 5,2 0,79 0,2 

6-6u s (24u) (indoor) 3,0 2,2 4,4 5,7 2,4 16,7 0,56 -0,1 

0-30 min (outdoor) 3,9 1,2 4,4 4,5 3,6 6,0 0,41 -0,3 

30-90 min (outdoor) 3,2 1,9 4,3 4,2 3,5 6,9 0,41 -0,1 

0-240 min (outdoor) 4,2 3,4 6,0 5,7 4,8 7,3 0,79 -0,2 

6-6u s (24u) (outdoor) 3,9 3,0 4,5 5,5 5,2 5,9 0,19 -0,3 

PM2,5         

0-30 min (indoor) 4,5 3,7 14,0 5,8 5,2 16,7 0,56 -0,03 

30-90 min (indoor) 10,2 6,1 12,1 6,9 4,6 19,0 0,73 -0,01 

0-240 min (indoor) 10,4 5,2 13,6 7,4 5,4 7,5 0,39 0,2 

6-6u s (24u) (indoor) 5,5 3,2 6,0 6,6 3,3 17,7 0,73 -0,1 

0-30 min (outdoor) 5,0 2,2 8,2 7,9 6,3 9,0 0,41 -0,2 

30-90 min (outdoor) 4,6 2,6 7,9 7,3 5,9 9,5 0,56 -0,1 

0-240 min (outdoor) 7,9 4,1 9,9 8,7 6,8 9,5 0,79 -0,1 

6-6u s (24u) (outdoor) 6,4 4,8 7,9 8,0 7,8 9,0 0,41 -0,1 

PM10         

0-30 min (indoor) 11,3 10,4 25,2 15,3 11,4 30,6 0,73 -0,03 

30-90 min (indoor) 17,1 15,5 20,6 16,0 11,6 31,9 0,91 -0,01 

0-240 min (indoor) 23,0 12,2 23,6 13,8 9,8 14,8 0,39 0,1 

6-6u s (24u) (indoor) 10,0 5,4 11,0 8,9 5,5 19,9 0,91 -0,04 

0-30 min (outdoor) 6,3 3,6 11,8 12,7 9,8 13,7 0,56 -0,1 

30-90 min (outdoor) 6,1 3,8 13,2 12,2 9,7 13,8 0,73 -0,1 

0-240 min (outdoor) 13,0 5,0 14,8 12,7 9,9 13,3 1,00 -0,04 

6-6u s (24u) (outdoor) 10,7 7,3 12,6 12,5 12,3 14,4 0,29 -0,1 

Data worden weergegeven als mediaan, 25ste en 75ste percentiel voor zowel de TS- (n = 5 stookdagen) als BBS-

meetperiode (n = 4 stookdagen). Significantie van de verschillen tussen de traditioneel stoken- en bewust beter 

stoken-meetperiode werd getest met behulp van de Wilcoxon Signed Rank test. TS = traditioneel stoken, BBS = 

bewust beter stoken. d = effectgrootte, een verwaarloosbaar effect ligt tussen -0,02 en 0,02; een klein effect 

≥ 0,02 en < 0,08; een groot effect is ≥ 0,08 en < 1,3 en een zeer groot effect is ≥ 1,3. 

 PAKs 

Bij woning 4 werd vergeten de outdoor PAK-staalname tijdens de TS-meetperiode op te starten. De 

technisch medewerker had de staalname nog een half uur laten meten maar dit was geen 

representatieve staalname (Tabel 38). De concentraties van de verschillende PAKs in het de binnen- 

en buitenlucht van woning 4 en het overeenkomstige indoor/outdoor ratio zijn weergegeven in Tabel 

38. Ter verduidelijking wordt de gemiddelde 24u BC-concentraties tijdens de desbetreffende PAK-

staalname ook weergegeven in deze tabel. 

De PAK-concentraties in de binnenlucht lagen in de BBS periode lager voor acenaftyleen en naftaleen. 

De andere PAK-concentraties waren vergelijkbaar tussen de TS- en BBS-meetperiode, t.t.z. lagen in 

elkaars grootteorde.  
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Tabel 38: overzicht van de PAK-concentraties de binnen- en buitenlucht van woning 4 tijdens beide meetperioden. 

Concentratie (ng/m³) Traditioneel stoken Bewust beter stoken 

Indoor Outdoor I/O ratio Indoor Outdoor I/O ratio 

Naftaleen 33,43 / 0,40 28,40 25,66 1,11 

Acenaftyleen 1,40 / 0,16 0,24 0,22 1,10 

Acenafteen 0,27 / 0,03 0,24 0,72 0,34 

Fluoreen 6,56 / 1,00 5,69 2,01 2,83 

Fenantreen 8,96 / 0,36 7,30 5,10 1,43 

Antraceen 2,44 / 0,05 2,75 1,70 1,62 

Pyreen 0,70 / 0,03 0,65 1,18 0,55 

Benzo(a)pyreen 0,40 / 0,04 0,40 0,38 1,05 

Fluorantheen 0,92 / 0,11 0,80 1,02 0,78 

Benzo(a)antraceen 0,27 / 0,03 0,24 0,22 1,10 

Chryseen <LOD / / 0,41 0,56 0,73 

Benzo(b)fluorantheen 0,27 / 0,03 0,24 0,22 1,10 

Benzo(k)fluorantheen 0,27 / 0,03 0,24 0,21 1,14 

Dibenzo(ah)antraceen 0,27 / 0,03 0,24 0,22 1,10 

Indeno(1,2,3,-cd)pyreen 0,27 / 0,03 0,24 0,22 1,10 

Benzo(g,h,i)peryleen 0,27 / 0,03 0,24 0,22 1,10 

24u BC-concentratie tijdens 
PAK-staalname (µg/m³) 

0,60 / NVT 0,53 0,80 NVT 

Bij woning 4 werd vergeten om de outdoor PAK-staalname tijdens de TS-meetperiode op te starten en heeft maar 

een half uur in plaats van 24u gemeten. I/O = indoor/outdoor ratio en wanneer dit ratio grot er is dan 1, duidt 

dit op de aanwezigheid van een binnen bron, NVT = niet van toepassing. LOD benzo(a)antraceen = 0,20; LOD 

chryseen = 0,40; LOD benzo(b)fluorantheen = 0,04; LOD benzo(k)fluorantheen = 0,15; LOD Indeno(1,2,3,-

cd)pyreen = 0,01; LOD benzo(g,h,i)peryleen = 0,07. 
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De resultaten van Tabel 38 zijn ook grafisch voorgesteld Figuur 77 in en Figuur 78. 

 

Figuur 77: PAK-concentraties in de binnen- en buitenlucht en het indoor/outdoor ratio tijdens beide meetperioden 

bij woning 4. 

TS = traditioneel stoken, BBS = bewust beter stoken. 

 

Figuur 78: PAK-concentraties in de binnen- en buitenlucht en het indoor/outdoor ratio tijdens beide meetperioden 

bij woning 4.  

Deze figuur is het vervolg van de vorige figuur maar heeft een veel kleinere schaalverdeling op de Y-as. De PAKs 

met concentratie < LOD zijn niet weergegeven. TS = traditioneel stoken, BBS = bewust beter stoken.  
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 Individuele resultaten: woning 5 

De traditioneel stoken periode bij woning 5 duurde initieel vijf dagen. Tijdens de TS-meetperiode werd 

de kachel echter maar drie dagen gestookt, namelijk op dag 1, 4 en 5. De bewust beter periode duurde 

ook vijf dagen. Het BBS-scenario werd tijdens deze meetperiode echter alleen maar op dag 1 en 4 van 

de BBS-meetperiode uitgevoerd aangezien het niet lukte om de kachel aan te steken volgens de BBS-

instructies op dag 2 en 3. Bij de 24u PAKs-staalname tijdens de BBS-meetperiode was men vergeten 

om het dopje van het aanzuigpatroon te verwijderen waardoor de staalname niet correct was. 

Daarom werd de PAKs-staalname herhaald één dag na afloop van de BBS-meetperiode maar deze 

staalname viel buiten de effectieve BBS-meetperiode. Het is niet zeker dat de deelnemers de kachel 

tijdens die dag nog – en op de bewust beter methode – gestookt hadden. Bovendien was er op 

dezelfde dag in de buurt een brand waardoor de bewoners van woning 5 de ramen en deuren gesloten 

moesten houden gedurende een aantal uren. De PAK-staalname in binnen-en buitenlucht tijdens de 

BBS-fase waren bijgevolg niet representatief voor de interventie. 

 Verloop van black carbon over tijd 

 

Figuur 79: BC-concentraties in de binnen- en buitenlucht nabij woning 5 tijdens de TS en BBS-meetperiode.  

BC-concentraties in de buitenlucht (BC outdoor) werden niet gemeten van dag 1 tot en met dag 3 van de TS-

meetperiode omwille van technische problemen. Rode pijl = traditioneel stoken periode, groene pijl = bewust 

beter stoken periode. 

Bij woning 5 werd er maar drie dagen via de traditionele manier gestookt tijdens de TS-meetperiode 

en zelfs maar twee dagen via de bewust betere manier tijdens de BBS-meetperiode. De BC-metingen 

gaven een eerste indicatie dat de interventie niet leidde tot een verbetering in de BC-concentraties in 

de binnenlucht (Figuur 79) maar op basis van dit kleine aantal stookdagen was het onmogelijk om 
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relevante conclusies te trekken. Zoals weergegeven in Figuur 79, ontbraken de BC-concentraties in de 

buitenlucht in het begin van de TS-meetperiode door toestelproblemen. 

De BC-concentraties specifiek ten gevolge van houtrook (BCWB) in de binnenlucht (Figuur 80) 

bevestigden dat de waargenomen pieken in Figuur 79 wel degelijk afkomstig waren van 

houtverbranding door de eigen kachel. Ook bij deze woning werd de uitstoot van de eigen schouw 

soms over de buitenmeetopstelling geblazen door de wind (in Figuur 79) en deze pieken in de 

buitenlucht werden bevestigd door de BC-concentraties specifiek ten gevolge van houtrook in de 

buitenlucht (Figuur 81). 

 

Figuur 80: BC-concentraties specifiek ten gevolge van houtrook (BCWB) in de binnenlucht van woning 5 tijdens de 

TS en BBS-meetperiode.  

Rode pijl = traditioneel stoken periode, groene pijl = bewust beter stoken periode. 
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Figuur 81: BC-concentraties specifiek ten gevolge van houtrook (BCWB) in de buitenlucht nabij woning 5 tijdens 

de TS en BBS-meetperiode.  

Rode pijl = traditioneel stoken periode, groene pijl = bewust beter stoken periode. 

 Uitmiddelingstijden voor black carbon 

De BC-concentraties in de binnenlucht van woning 5 leken hoger te zijn tijdens de eerste 30-90 min 

en 0-240 min van de TS-meetperiode maar de spreiding van deze data was ook groot (Figuur 82). De 

BC-concentraties tijdens de eerste 0-30 min en tijdens de 6-6u uitmiddelingstijden leken niet te 

verschillen tussen de TS- en BBS-meetperiode.   
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Figuur 82: de BC-concentraties in de binnenlucht tijdens de verschillende uitmiddelingstijden voor woning 5.  

De respectievelijke uitmiddelingstijden waren: 0-30 minuten, 30-90 minuten en 0-240 minuten na het aansteken 

van de kachel. Verder werden de BC-concentraties nog uitgemiddeld naar daggemiddelden van 6u in de ochtend 

tot de dag erna 6u in de ochtend (6-6u). Voor de “niet stoken” periode werd de BC-concentratie enkel 

uitgemiddeld naar de daggemiddelden aangezien de kachel tijdens deze periode niet gestookt werd. De boxplots 

staan voor P25 en P75, de middenlijn stelt de mediaan voor en de X het gemiddelde. De lijntjes of whiskers stellen 

de minimum en maximum voor. Significantie van de verschillen tussen de traditioneel stoken- en bewust beter 

stoken-meetperiode werd getest met behulp van de Wilcoxon Signed Rank test. 

Er werden geen significante verschillen waargenomen tussen de BC-concentraties in de binnenlucht 

tijdens de verschillende uitmiddelingstijden van de BBS- en TS-meetperiode bij woning 5 (Tabel 39). 

Ook bij woning 5 waren geen significante verschillen aanwezig in de BC-concentraties in de buitenlucht 

tijdens de respectievelijke uitmiddelingstijden en waren de meetcondities in de omgevingslucht 

tussen beide meetperioden vergelijkbaar. 

Tabel 39: vergelijking tussen de indoor en outdoor BC-concentraties met de respectievelijke uitmiddelingstijden 

voor beide meetperioden voor woning 5. 

BC-concentraties 

(µg/m³) 

Traditioneel stoken Bewust beter stoken p-waarde 

Mediaan P25 P75 Mediaan P25 P75  

0-30 min (indoor) 0,62  0,61 0,92 0,68  0,50 0,85 0,8 

30-90 min (indoor) 1,07  0,92 1,55 0,55  0,45 0,66 0,2 

0-240 min (indoor) 1,36  1,03 1,70 0,69  0,64 0,74 0,4 

6-6u (24u) (indoor) 0,67  0,57 0,93 0,46  0,39 0,53 0,4 

0-30 min (outdoor) 1,12  0,73 1,74 1,62  1,62 162 1,0 

30-90 min (outdoor) 2,10  1,29 2,32 0,49  0,49 0,49 1,0 

0-240 min (outdoor) 1,52  0,92 2,36 0,88  0,88 0,88 1,0 

6-6u (24u) (outdoor) 0,49  0,33 0,85 0,57  0,57 0,57 1,0 

Data worden weergegeven als mediaan, 25ste en 75ste percentiel voor zowel de TS- (n = 3 stookdagen) als BBS-

meetperiode (n = 2 stookdagen). Significantie van de verschillen tussen de traditioneel stoken- en bewust beter 

stoken-meetperiode werd getest met behulp van de Wilcoxon Signed Rank test. TS = traditioneel stoken, BBS = 

bewust beter stoken. d = effectgrootte, een verwaarloosbaar effect ligt tussen -0,02 en 0,02; een klein effect 

≥ 0,02 en < 0,08; een groot effect is ≥ 0,08 en < 1,3 en een zeer groot effect is ≥ 1,3. De effectgrootte werd niet 

berekend omwille van te weinig stookdagen.  
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 Verloop van fijn stof over tijd 

 

Figuur 83: fijnstofconcentraties in de binnen- en buitenlucht nabij woning 5 tijdens de TS en BBS-meetperiode.  

Rode pijl = traditioneel stoken periode, groene pijl = bewust beter stoken periode. 

De fijnstofpieken in de binnenlucht (Figuur 83) vielen over het algemeen samen met het aansteken 

van de kachel en kwamen ook overeen met de BC-pieken (Figuur 69), waardoor we ervan konden 

uitgaan dat de fijnstofpieken in de binnenlucht het gevolg waren van houtverbranding door de eigen 

kachel. Maar soms vielen de pieken in fijn stof net voor het aansteken van de kachel waardoor deze 

pieken niet afkomstig konden zijn van het stoken van de eigen kachel maar waarschijnlijk het gevolg 

waren van andere bronnen of van een slechte verluchting van de ruimte en/of het huis. We konden 

geen onderscheid maken tussen de fijnstofpieken van de TS- en BBS-fase en dus had de interventie 

geen invloed op de fijnstofconcentraties. De pieken in PM10-concentraties waren steeds beduidend 

groter dan de PM1- en PM2,5-pieken. De CO-concentraties waren meestal ook verhoogd bij stoken 

maar waren niet altijd evenredig met de BC-concentraties en de concentraties daalden ook minder 

sterk (bredere pieken) (Figuur 84). 
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Figuur 84: fijnstofconcentraties in de binnenlucht van woning 5 uitgedrukt op een logaritmische schaal terwijl de 

BC- en CO-concentraties in de binnenlucht van woning 5 uitgedrukt werden op een lineaire schaal. 

 Uitmiddelingstijden voor fijn stof 

Figuur 85 tot en met Figuur 87 geven een overzicht van de PM1-, PM2,5- en PM10-concentraties in de 

binnenlucht van woning 5 tijdens de respectievelijke uitmiddelingstijden. Op het eerste zicht leken de 

PM1-, PM2,5- en PM10-concentraties tijdens de verschillende uitmiddelingstijden van de BBS-

meetperiode groter te zijn dan tijdens de TS-meetperiode maar de spreiding was ook groot en 

bovendien was de dataset erg klein met respectievelijk maar 3 en 2 stookdagen tijdens de TS- en BBS-

meetperiode. 
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Figuur 85: de PM1-concentraties in de binnenlucht tijdens de verschillende uitmiddelingstijden voor woning 5.  

De respectievelijke uitmiddelingstijden waren: 0-30 minuten, 30-90 minuten en 0-240 minuten na het aansteken 

van de kachel. Verder werden de PM1-concentraties nog uitgemiddeld naar daggemiddelden van 6u in de 

ochtend tot de dag erna 6u in de ochtend (6-6u). Voor de “niet stoken” periode werd de PM1-concentratie enkel 

uitgemiddeld naar de daggemiddelden aangezien de kachel tijdens deze periode niet gestookt werd. De boxplots 

staan voor P25 en P75, de middenlijn stelt de mediaan voor en de X het gemiddelde. De lijntjes of whiskers stellen 

de minimum en maximum voor. Significantie van de verschillen tussen de traditioneel stoken- en bewust beter 

stoken-meetperiode werd getest met behulp van de Wilcoxon Signed Rank test. 

 

Figuur 86: de PM2,5-concentraties in de binnenlucht tijdens de verschillende uitmiddelingstijden voor woning 5.  

De respectievelijke uitmiddelingstijden waren: 0-30 minuten, 30-90 minuten en 0-240 minuten na het aansteken 

van de kachel. Verder werden de PM2,5-concentraties nog uitgemiddeld naar daggemiddelden van 6u in de 

ochtend tot de dag erna 6u in de ochtend (6-6u). Voor de “niet stoken” periode werd de PM2,5-concentratie enkel 

uitgemiddeld naar de daggemiddelden aangezien de kachel tijdens deze periode niet gestookt werd. De boxplots 

staan voor P25 en P75, de middenlijn stelt de mediaan voor en de X het gemiddelde. De lijntjes of whiskers stellen 

de minimum en maximum voor. Significantie van de verschillen tussen de traditioneel stoken- en bewust beter 

stoken-meetperiode werd getest met behulp van de Wilcoxon Signed Rank test. 
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Figuur 87: de PM10-concentraties in de binnenlucht tijdens de verschillende uitmiddelingstijden voor woning 5.  

De respectievelijke uitmiddelingstijden waren: 0-30 minuten, 30-90 minuten en 0-240 minuten na het aansteken 

van de kachel. Verder werden de PM10-concentraties nog uitgemiddeld naar daggemiddelden van 6u in de 

ochtend tot de dag erna 6u in de ochtend (6-6u). Voor de “niet stoken” periode werd de PM10-concentratie enkel 

uitgemiddeld naar de daggemiddelden aangezien de kachel tijdens deze periode niet gestookt werd. De boxplots 

staan voor P25 en P75, de middenlijn stelt de mediaan voor en de X het gemiddelde. De lijntjes of whiskers stellen 

de minimum en maximum voor. Significantie van de verschillen tussen de traditioneel stoken- en bewust beter 

stoken-meetperiode werd getest met behulp van de Wilcoxon Signed Rank test. 

Er werden geen significante verschillen waargenomen tussen de verschillende fijnstofconcentraties in 

de binnen- en buitenlucht tijdens de verschillende uitmiddelingstijden van de BBS-fase en de TS-fase 

(Tabel 40). Maar aangezien de dataset zo klein was, konden we geen definitieve conclusies trekken.  



 

                                                             178      

Tabel 40: vergelijking tussen de indoor en outdoor fijnstofconcentraties met de respectievelijke 

uitmiddelingstijden voor beide meetperioden voor woning 5. 

Fijnstofconcentraties 

(µg/m³) 

Traditioneel stoken Bewust beter stoken p-waarde 

Mediaan P25 P75 Mediaan P25 P75  

PM1        

0-30 min (indoor) 6,9 4,2 9,0 22,8 12,6 33,0 0,8 

30-90 min (indoor) 6,3 3,9 6,8 14,8 8,5 21,0 0,8 

0-240 min (indoor) 5,4 4,0 5,5 10,1 6,0 14,1 1,0 

6-6u s (24u) (indoor) 5,6 3,8 5,9 5,8 4,0 7,6 0,8 

0-30 min (outdoor) 5,2 5,0 13,7 6,1 4,9 7,2 0,8 

30-90 min (outdoor) 8,5 7,0 18,6 3,9 3,8 3,9 0,2 

0-240 min (outdoor) 9,8 8,7 14,2 5,7 5,1 6,4 0,2 

6-6u s (24u) (outdoor) 7,2 6,5 7,6 5,3 5,0 5,7 0,4 

PM2,5        

0-30 min (indoor) 13,4 8,2 17,6 36,5 20,4 52,6 0,8 

30-90 min (indoor) 11,4 7,1 12,1 23,0 13,5 32,4 0,8 

0-240 min (indoor) 8,9 6,5 9,,2 15,5 9,3 21,6 1,0 

6-6u s (24u) (indoor) 11,3 7,2 12,0 9,5 6,6 12,4 0,8 

0-30 min (outdoor) 5,7 5,5 18,4 9,9 9,0 10,8 0,8 

30-90 min (outdoor) 9,0 7,5 24,4 7,7 7,6 7,7 0,8 

0-240 min (outdoor) 11,1 9,6 20,1 10,0 10,0 10,1 0,8 

6-6u s (24u) (outdoor) 10,3 9,5 11,6 9,9 9,9 9,9 0,8 

PM10        

0-30 min (indoor) 43,7 39,0 51,6 65,9 41,6 90,1 1,0 

30-90 min (indoor) 26,8 23,4 38,7 42,2 29,4 54,9 1,0 

0-240 min (indoor) 20,9 19,9 24,1 29,1 20,5 37,7 1,0 

6-6u s (24u) (indoor) 28,2 20,2 28,8 19,4 15,6 23,1 0,4 

0-30 min (outdoor) 6,5 6,3 27,2 16,7 16,1 17,4 0,8 

30-90 min (outdoor) 9,9 8,3 34,4 14,2 14,2 14,3 0,8 

0-240 min (outdoor) 9,2 6,5 27,7 18,1 17,7 18,6 0,8 

6-6u s (24u) (outdoor) 17,3 13,7 19,7 18,0 17,7 18,3 0,8 

Data worden weergegeven als mediaan, 25ste en 75ste percentiel voor zowel de TS- (n = 3 stookdagen) als BBS-

meetperiode (n = 2 stookdagen). Significantie van de verschillen tussen de traditioneel stoken- en bewust beter 

stoken-meetperiode werd getest met behulp van de Wilcoxon Signed Rank test. TS = traditioneel stoken, BBS = 

bewust beter stoken. d = effectgrootte, een verwaarloosbaar effect ligt tussen -0,02 en 0,02; een klein effect 

≥ 0,02 en < 0,08; een groot effect is ≥ 0,08 en < 1,3 en een zeer groot effect is ≥ 1,3. De effectgrootte werd niet 

berekend omwille van te weinig stookdagen. 

 PAKs 

Bij de 24u PAKs-staalname tijdens de BBS-meetperiode was men vergeten om het dopje van het 

aanzuigpatroon te verwijderen waardoor de staalname niet correct verlopen was. Daarom werd de 

PAKs-staalname één dag later herhaald maar deze staalname viel buiten de effectieve BBS-

meetperiode. Het was niet zeker dat de deelnemers de kachel nog – en op de bewust beter methode 

– gestookt hadden. Bovendien was er op in de buurt een brand waardoor de bewoners van woning 5 

de ramen en deuren gesloten moesten houden gedurende een aantal uren. Deze interventie kon 

mogelijk ook nog een invloed hebben op de PAKS-staalname. Om bovenstaande redenen werden de 

waarden hier niet gerapporteerd. 
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De concentraties van de verschillende PAKs in de binnen- en buitenlucht tijdens de TS-meetperiode 

van woning 5 en het overeenkomstige indoor/outdoor ratio zijn weergegeven in Tabel 41. Ter 

verduidelijking worden de gemiddelde 24u BC-concentraties tijdens de desbetreffende PAK-

staalname ook weergegeven in deze tabel.  

Tabel 41: overzicht van de PAK-concentraties in de binnen- en buitenlucht van woning 5 tijdens beide 

meetperioden. 

Concentratie (ng/m³) Traditioneel stoken Bewust beter stoken 

Indoor Outdoor I/O ratio Indoor Outdoor I/O ratio 

Naftaleen 49,97 15,73 3,18 / / / 

Acenaftyleen 0,35 0,21 1,70 / / / 

Acenafteen 0,22 0,59 0,38 / / / 

Fluoreen 3,95 1,40 2,81 / / / 

Fenantreen 6,27 5,70 1,10 / / / 

Antraceen 2,32 2,73 0,85 / / / 

Pyreen 2,52 1,65 1,52 / / / 

Benzo(a)pyreen 0,25 0,33 0,75 / / / 

Fluorantheen 0,71 0,99 0,71 / / / 

Benzo(a)antraceen 0,22 0,21 1,07 / / / 

Chryseen <LOD 0,77 / / / / 

Benzo(b)fluorantheen 0,22 0,21 1,07 / / / 

Benzo(k)fluorantheen 0,22 0,22 1,00 / / / 

Dibenzo(ah)antraceen 0,22 0,21 1,07 / / / 

Indeno(1,2,3,-cd)pyreen 0,22 0,21 1,07 / / / 

Benzo(g,h,i)peryleen 0,22 0,21 1,07 / / / 

24u BC-concentratie tijdens 
PAK-staalname (µg/m³) 

0,63 0,70 NVT / / NVT 

I/O = indoor/outdoor ratio en wanneer dit ratio grot er is dan 1, duidt dit op de aanwezigheid van een binnen 

bron, NVT = niet van toepassing. LOD benzo(a)antraceen = 0,20; LOD chryseen = 0,40; LOD benzo(b)fluorantheen 

= 0,04; LOD benzo(k)fluorantheen = 0,15; LOD Indeno(1,2,3,-cd)pyreen = 0,01; LOD benzo(g,h,i)peryleen = 0,07. 
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De resultaten van Tabel 41 zijn ook grafisch voorgesteld in Figuur 88 en Figuur 89. 

 

Figuur 88: PAK-concentraties in de binnen- en buitenlucht en het indoor/outdoor ratio tijdens beide meetperioden 

bij woning 5. 

Bij de 24u PAKs-staalname tijdens de BBS-meetperiode was de staalname niet correct verlopen. Bovendien was 

in de buurt een brand waardoor deze woning ramen en deuren gesloten moesten houden. Om beide reden 

worden er geen waarden van de BBS-meetperiode gerapporteerd. TS = traditioneel stoken, BBS = bewust beter 

stoken. 

 

Figuur 89: PAK-concentraties in de binnen- en buitenlucht en het indoor/outdoor ratio tijdens beide meetperioden 

bij woning 5.  

Deze figuur is het vervolg van de vorige figuur maar heeft een veel kleinere schaalverdeling op de Y-as. De PAKs 

met concentratie < LOD zijn niet weergegeven. Bij de 24u PAKs-staalname tijdens de BBS-meetperiode was de 

staalname niet correct verlopen. Bovendien was in de buurt een brand waardoor deze woning ramen en deuren 

gesloten moesten houden. Om beide reden worden er geen waarden van de BBS-meetperiode gerapporteerd. TS 

= traditioneel stoken, BBS = bewust beter stoken. TS = traditioneel stoken, BBS = bewust beter stoken. 
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 CO-concentraties 

De CO-concentraties in de binnenlucht van woning 5 tijdens het verloop van de volledige studie is 

weergegeven in Figuur 90. 

 

Figuur 90: CO-concentraties in de binnenlucht van woning 5 tijdens de volledige meetperiode. 

Rode pijl = traditioneel stoken periode, grijze pijl = “niet stoken” periode, groene pijl = bewust beter stoken 

periode. 

De CO-concentraties tijdens de respectievelijke uitmiddelingstijden, en vooral de CO-concentraties op 

dag niveau (6-6u), leken hoger te zijn tijdens de TS-meetperiode dan tijdens de BBS-meetperiode. 

Bovendien nam de spreiding ook af tijdens de BBS-meetperiode (Figuur 91). 
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Figuur 91: de CO-concentraties in de binnenlucht tijdens de verschillende uitmiddelingstijden voor woning 5.  

De respectievelijke uitmiddelingstijden waren: 0-30 minuten, 30-90 minuten en 0-240 minuten na het aansteken 

van de kachel. Verder werden de CO-concentraties nog uitgemiddeld naar daggemiddelden van 6u in de ochtend 

tot de dag erna 6u in de ochtend (6-6u). Voor de “niet stoken” periode werd de CO-concentratie enkel 

uitgemiddeld naar de daggemiddelden aangezien de kachel tijdens deze periode niet gestookt werd. De boxplots 

staan voor P25 en P75, de middenlijn stelt de mediaan voor en de X het gemiddelde. De lijntjes of whiskers stellen 

de minimum en maximum voor. Significantie van de verschillen tussen de traditioneel stoken- en bewust beter 

stoken-meetperiode werd getest met behulp van de Wilcoxon Signed Rank test. 

Ondanks dat de CO-concentraties leken af te nemen tijdens de BBS-meetperiode, werden er geen 

significante verschillen waargenomen tussen de CO-concentraties tijdens de verschillende 

uitmiddelingstijden van de BBS-fase en de TS-fase (Tabel 45). De afwezigheid van significante 

verschillen was te wijten aan het kleine aantal stookdagen. 

Tabel 42: vergelijking tussen de CO-concentraties in de binnenlucht met de respectievelijke uitmiddelingstijden 

voor beide meetperioden voor woning 5. 

CO-concentraties 

(mg/m³) 

Traditioneel stoken Bewust beter stoken p-waarde 

Mediaan P25 P75 Mediaan P25 P75  

0-30 min (indoor) 0,9 0,8 1,1 0,7 0,6 0,7 0,8 

30-90 min (indoor) 0,9 0,8 1,0 0,7 0,6 0,7 0,4 

0-240 min (indoor) 1,1 1,0 1,2 0,8 0,8 0,9 0,4 

6-6u s (24u) (indoor) 1,0 1,0 1,0 0,8 0,7 0,8 0,2 

Data worden weergegeven als mediaan, 25ste en 75ste percentiel voor zowel de TS- (n = 3 stookdagen) als BBS-

meetperiode (n = 2 stookdagen). Significantie van de verschillen tussen de traditioneel stoken- en bewust beter 

stoken-meetperiode werd getest met behulp van de Wilcoxon Signed Rank test. TS = traditioneel stoken, BBS = 

bewust beter stoken. De effectgrootte werd niet berekend omwille van te weinig stookdagen. 
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 Individuele resultaten: woning 6 

De traditioneel stoken periode bij woning 6 duurde vijf dagen. De bewust beter periode duurde ook 

vijf dagen maar de studie werd vroegtijdig stop gezet omwille van COVID-19 en de nationale lockdown, 

waardoor de vijfde stookdag niet meer uitgevoerd werd. Het BBS-scenario werd tijdens deze 

meetperiode maar vier dagen uitgevoerd. Exhaled NO werd niet gemeten en de neusslijmstalen 

werden niet afgenomen uit veiligheidsoverwegingen voor de studieverpleegster en deelnemers op 

het einde van de BBS-fase. Ook bij woning 6 was de PAKs-staalname niet geheel volgens plan verlopen. 

Bij de outdoor PAKs-staalname tijdens de TS-fase werd het toestel pas in de ochtend aangezet en bij 

zowel de indoor als outdoor PAKs-staalname tijdens de BBS-fase werd het toestel ook maar voor een 

paar uur aangezet. Er werd geen correcte 24u PAKs-staalname bekomen en het was ook niet duidelijk 

hoe lang de PAKs-staalname dan wel uitgevoerd werd. 

 Verloop van black carbon over tijd 

 

Figuur 92: BC-concentraties in de binnen- en buitenlucht nabij woning 6 tijdens de TS en BBS-meetperiode.  

Rode pijl = traditioneel stoken periode, groene pijl = bewust beter stoken periode. 

Op basis van Figuur 92 kunnen we stellen dat de BBS-fase leidde tot een verbetering in BC-

concentraties in de binnenlucht van woning 6. Tijdens de eerste drie stookdagen van TS-meetperiode 

werden opvallend hoge pieken in de BC-concentraties in de binnenlucht waargenomen maar deze 

hoge pieken waren niet meer aanwezig op de vierde en vijfde stookdag van de TS-meetperiode. 

Bijgevolg was er een grote spreiding aanwezig in de data (Figuur 95).  

Het BBS-scenario werd maar vier dagen uitgevoerd omdat de studie op de vijfde dag van de BBS-

meetperiode vroegtijdig werd stil gelegd omwille van de nationale lockdown ten gevolge van COVID-
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19. Op basis van deze vier dagen kunnen we toch stellen dat de BC-concentraties in de binnenlucht 

tijdens de BBS-meetperiode opvallend lager waren dan tijdens de TS-meetperiode. Tijdens de BBS-

meetperiode waren de pieken in de BC-concentraties in de binnenlucht eerder gematigd en de pieken 

waren vergelijkbaar tussen de verschillende stookdagen van de BBS-meetperiode. Bijgevolg was de 

variatie tijdens de BBS-meetperiode veel kleiner. 

 

Figuur 93: BC-concentraties specifiek ten gevolge van houtrook (BCWB) in de binnenlucht van woning 6 tijdens de 

TS en BBS-meetperiode.  

Rode pijl = traditioneel stoken periode, groene pijl = bewust beter stoken periode. 

De BC-concentraties specifiek ten gevolge van houtrook (BCWB) in de binnenlucht (Figuur 93) 

bevestigden dat de waargenomen pieken in Figuur 92 wel degelijk afkomstig waren van 

houtverbranding door de eigen kachel. Op basis van Figuur 93 konden we voorzichtig stellen dat de 

interventie tijdens de BBS-meetfase een positief effect leek te hebben op de BC-concentraties 

specifiek voor houtrook.  

Tijdens de BBS-meetperiode werd de uitstoot van de eigen schouw op eerste en vierde stookdag over 

de buitenmeetopstelling geblazen waardoor de BC-concentraties in de buitenlucht verhoogd waren 

op beide dagen. Dezelfde observatie zagen we in de BC-concentraties specifiek ten gevolge van 

houtrook (BCWB) in de buitenlucht in Figuur 94. 
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Figuur 94: BC-concentraties specifiek ten gevolge van houtrook (BCWB) in de buitenlucht nabij woning 6 tijdens 

de TS en BBS-meetperiode.  

Rode pijl = traditioneel stoken periode, groene pijl = bewust beter stoken periode. 

 Uitmiddelingstijden voor black carbon 

De BC-concentraties in de binnenlucht van woning 6 tijdens de verschillende uitmiddelingstijden van 

de BBS-meetperiode lagen lager dan de BC-concentraties van de TS-meetperiode maar de spreiding 

van de data was wel veel groter tijdens de TS-fase dan tijdens de BBS-fase (Figuur 95). 

 

Figuur 95: de BC-concentraties in de binnenlucht tijdens de verschillende uitmiddelingstijden voor woning 6.  
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De respectievelijke uitmiddelingstijden waren: 0-30 minuten, 30-90 minuten en 0-240 minuten na het aansteken 

van de kachel. Verder werden de BC-concentraties nog uitgemiddeld naar daggemiddelden van 6u in de ochtend 

tot de dag erna 6u in de ochtend (6-6u). Voor de “niet stoken” periode werd de BC-concentratie enkel 

uitgemiddeld naar de daggemiddelden aangezien de kachel tijdens deze periode niet gestookt werd. De boxplots 

staan voor P25 en P75, de middenlijn stelt de mediaan voor en de X het gemiddelde. De lijntjes of whiskers stellen 

de minimum en maximum voor. Significantie van de verschillen tussen de traditioneel stoken- en bewust beter 

stoken-meetperiode werd getest met behulp van de Wilcoxon Signed Rank test. 

Als gevolg van deze grote spreiding werden er geen significante verschillen waargenomen tussen de 

BC-concentraties in de binnenlucht tijdens de verschillende uitmiddelingstijden van de BBS-fase en 

van de TS-fase na statistische analyse (Tabel 43). Bovendien werd er maar een klein positief effect ten 

gevolge van de interventie waargenomen op de BC-concentraties in de binnenlucht tijdens het eerste 

half uur (d = 0,2), de eerste 30-90 min ( = 0,4) en de eerste 0-240 min (d = 0,7), behalve voor een zeer 

groot positief effect op de BC-concentraties in de binnenlucht uitgemiddeld naar het daggemiddelde 

(6-6u) waarbij de BC-concentraties 2,6 keer kleiner waren tijdens de BBS-fase dan tijdens de TS-fase.  

Er waren geen significante verschillen aanwezig in de BC-concentraties in de buitenlucht tijdens de 

respectievelijke uitmiddelingstijden. Er werd echter wel een groot tot zeer groot nadelig effect op de 

BC-concentraties in de buitenlucht tijdens de verschillende uitmiddelingstijden waargenomen waarbij 

de BC-concentraties in de buitenlucht tijdens de BBS-fase ongeveer één tot vier keer hoger waren 

tijdens de respectievelijke uitmiddelingstijden van de BBS-fase dan tijdens de TS-fase (range d = -0,7 

tot -3,8). 

Tabel 43: vergelijking tussen de indoor en outdoor BC-concentraties met de respectievelijke uitmiddelingstijden 

voor beide meetperioden voor woning 6. 

BC-concentraties 

(µg/m³) 

Traditioneel stoken Bewust beter stoken p-waarde d 

Mediaan P25 P75 Mediaan P25 P75   

0-30 min (indoor) 1,06 0,50 5,28 0,33 0,24 0,47 0,11 0,2 

30-90 min (indoor) 0,96 0,57 5,62 0,52 0,23 0,81 0,17 0,4 

0-240 min (indoor) 1,68 0,54 3,78 0,64 0,48 0,73 0,26 0,7 

6-6u (24u) (indoor) 1,21 0,37 1,29 0,42 0,36 0,50 0,56 2,6 

0-30 min (outdoor) 0,41 0,35 0,75 0,72 0,37 1,119 0,76 -1,0 

30-90 min (outdoor) 0,50 0,30 0,81 0,74 0,36 1,41 0,61 -0,9 

0-240 min (outdoor) 0,57 0,31 0,86 0,84 0,35 1,33 0,61 -0,7 

6-6u (24u) (outdoor) 0,39 0,34 0,69 0,80 0,62 1,01 0,19 -3,8 

Data worden weergegeven als mediaan, 25ste en 75ste percentiel voor zowel de TS- (n = 5 stookdagen) als BBS-

meetperiode (n = 4 stookdagen). Significantie van de verschillen tussen de traditioneel stoken- en bewust beter 

stoken-meetperiode werd getest met behulp van de Wilcoxon Signed Rank test. TS = traditioneel stoken, BBS = 

bewust beter stoken. d = effectgrootte, een verwaarloosbaar effect ligt tussen -0,02 en 0,02; een klein effect 

≥ 0,02 en < 0,08; een groot effect is ≥ 0,08 en < 1,3 en een zeer groot effect is ≥ 1,3. 
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 Verloop van fijn stof over tijd 

 

Figuur 96: fijnstofconcentraties in de binnen- en buitenlucht nabij woning 6 tijdens de TS en BBS-meetperiode.  

Rode pijl = traditioneel stoken periode, groene pijl = bewust beter stoken periode. 

De fijnstofpieken in de binnenlucht (Figuur 96) vielen over het algemeen samen met het aansteken 

met de kachel en kwamen ook overeen met de BC-pieken (Figuur 92). De pieken in PM10-concentraties 

waren steeds groter dan de PM1- en PM2,5-pieken.  

Sommige fijnstofpieken tijdens de BBS-meetperiode waren kleiner dan de pieken tijdens de TS-fase, 

andere pieken waren groter of gelijk aan de pieken van de TS-fase (tweede en derde stookdag tijdens 

BBS-fase). Op basis van deze figuur was het niet mogelijk om een duidelijk onderscheid te maken 

tussen de TS- en BBS-meetperiode en leek de interventie uitgevoerd tijdens de BBS-meetperiode geen 

effect te hebben op de fijnstofconcentraties.  

 Uitmiddelingstijden voor fijn stof 

Figuur 97 tot en met Figuur 99 geven een overzicht van de PM1-, PM2,5- en PM10-concentraties in de 

binnenlucht van woning 6 tijdens de respectievelijke uitmiddelingstijden. Op het eerste zicht leken de 

PM1- en PM2,5-concentraties hoger te zijn tijdens de verschillende uitmiddelingstijden van de TS-fase. 

Er was geen verschil aanwezig tussen PM10-concentraties tijdens de uitmiddelingstijden van de TS-

meetperiode en de BBS-meetperiode. 
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Figuur 97: de PM1-concentraties in de binnenlucht tijdens de verschillende uitmiddelingstijden voor woning 6.  

De respectievelijke uitmiddelingstijden waren: 0-30 minuten, 30-90 minuten en 0-240 minuten na het aansteken 

van de kachel. Verder werden de PM1-concentraties nog uitgemiddeld naar daggemiddelden van 6u in de 

ochtend tot de dag erna 6u in de ochtend (6-6u). Voor de “niet stoken” periode werd de PM1-concentratie enkel 

uitgemiddeld naar de daggemiddelden aangezien de kachel tijdens deze periode niet gestookt werd. De boxplots 

staan voor P25 en P75, de middenlijn stelt de mediaan voor en de X het gemiddelde. De lijntjes of whiskers stellen 

de minimum en maximum voor. Significantie van de verschillen tussen de traditioneel stoken- en bewust beter 

stoken-meetperiode werd getest met behulp van de Wilcoxon Signed Rank test. 

 

Figuur 98: de PM2,5-concentraties in de binnenlucht tijdens de verschillende uitmiddelingstijden voor woning 6.  

De respectievelijke uitmiddelingstijden waren: 0-30 minuten, 30-90 minuten en 0-240 minuten na het aansteken 

van de kachel. Verder werden de PM2,5-concentraties nog uitgemiddeld naar daggemiddelden van 6u in de 

ochtend tot de dag erna 6u in de ochtend (6-6u). Voor de “niet stoken” periode werd de PM2,5-concentratie enkel 

uitgemiddeld naar de daggemiddelden aangezien de kachel tijdens deze periode niet gestookt werd. De boxplots 

staan voor P25 en P75, de middenlijn stelt de mediaan voor en de X het gemiddelde. De lijntjes of whiskers stellen 

de minimum en maximum voor. Significantie van de verschillen tussen de traditioneel stoken- en bewust beter 

stoken-meetperiode werd getest met behulp van de Wilcoxon Signed Rank test. 
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Figuur 99: de PM10-concentraties in de binnenlucht tijdens de verschillende uitmiddelingstijden voor woning 6.  

De respectievelijke uitmiddelingstijden waren: 0-30 minuten, 30-90 minuten en 0-240 minuten na het aansteken 

van de kachel. Verder werden de PM10-concentraties nog uitgemiddeld naar daggemiddelden van 6u in de 

ochtend tot de dag erna 6u in de ochtend (6-6u). Voor de “niet stoken” periode werd de PM10-concentratie enkel 

uitgemiddeld naar de daggemiddelden aangezien de kachel tijdens deze periode niet gestookt werd. De boxplots 

staan voor P25 en P75, de middenlijn stelt de mediaan voor en de X het gemiddelde. De lijntjes of whiskers stellen 

de minimum en maximum voor. Significantie van de verschillen tussen de traditioneel stoken- en bewust beter 

stoken-meetperiode werd getest met behulp van de Wilcoxon Signed Rank test. 

Er werden geen significante verschillen waargenomen tussen de verschillende fijnstofconcentraties in 

de binnenlucht tijdens de verschillende uitmiddelingstijden van de BBS-fase en de TS-fase (Tabel 44). 

Er was wel een trend tot afgenomen PM1-concentraties in de eerste 30-90 min na het aansteken van 

de kachel tijdens de BBS-meetperiode maar dit verschil was significant verschillend (p = 0,07). Er werd 

een verwaarloosbaar tot klein positief effect van de interventie waargenomen op de 

fijnstofconcentraties in de binnenlucht tijdens de verschillende uitmiddelingstijden (range d = 0,01 tot 

0,3). 

Ook bij woning 6 waren er geen significante verschillen aanwezig in de fijnstofconcentraties in de 

buitenlucht tijdens de respectievelijke uitmiddelingstijden en bovendien werd ook maar een 

verwaarloosbaar effect van de interventie waargenomen op de fijnstofconcentraties in de buitenlucht 

tijdens de verschillende uitmiddelingstijden (range d = -0,1 tot -0,01). Hierdoor konden we 

concluderen dat de meetcondities in de omgevingslucht tussen beide meetperioden vergelijkbaar 

waren.  
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Tabel 44: vergelijking tussen de indoor en outdoor fijnstofconcentraties met de respectievelijke 

uitmiddelingstijden voor beide meetperioden voor woning 6. 

Fijnstofconcentraties 

(µg/m³) 

Traditioneel stoken Bewust beter stoken p-

waarde 

d 

Mediaan P25 P75 Mediaan P25 P75   

PM1         

0-30 min (indoor) 15.2 4,6 35,8 3,7 2,7 5,5 0,26 0,1 

30-90 min (indoor) 10,0 6,7 27,1 3,9 3,4 5,0 0,07 0,1 

0-240 min (indoor) 15,6 6,6 21,2 5,0 3,7 5,9 0,11 0,3 

6-6u s (24u) (indoor) 8,2 4,0 10,0 4,6 3,5 6,5 0,56 0,2 

0-30 min (outdoor) 3,3 2,2 6,0 3,4 2,5 4,7 1,00 0,1 

30-90 min (outdoor) 2,9 2,5 5,7 4,4 3,3 5,6 0,61 -0,02 

0-240 min (outdoor) 3,0 2,0 5,1 4,2 3,1 5,5 0,61 -0,03 

6-6u s (24u) (outdoor) 4,9 4,7 6,8 4,6 4,0 6,1 0,91 -0,01 

PM2,5         

0-30 min (indoor) 20,6 9,0 44,7 12,6 9,5 15,8 0,62 0,1 

30-90 min (indoor) 15,1 11,2 33,5 11,8 10,6 12,4 0,61 0,1 

0-240 min (indoor) 23,1 11,5 28,9 11,1 9,7 12,5 0,35 0,2 

6-6u s (24u) (indoor) 12,6 7,5 14,1 7,9 6,4 10,4 0,56 0,1 

0-30 min (outdoor) 5,5 3,0 8,6 5,7 4,3 7,7 1,00 0,02 

30-90 min (outdoor) 4,7 3,7 8,2 7,8 5,9 9,3 0,35 -0,1 

0-240 min (outdoor) 5,0 2,8 7,5 7,1 5,5 8,8 0,48 -0,1 

6-6u s (24u) (outdoor) 8,8 8,3 9,4 7,5 6,4 9,4 0,73 -0,01 

PM10         

0-30 min (indoor) 33,4 19,9 68,0 34,4 30,9 44,5 1,00 0,01 

30-90 min (indoor) 29,5 22,1 48,4 30,5 24,9 36,4 0,91 0,02 

0-240 min (indoor) 39,7 24,1 49,9 30,0 26,7 32,9 0,48 0,04 

6-6u s (24u) (indoor) 23,6 14,8 23,7 16,9 14,8 19,7 0,91 0,1 

0-30 min (outdoor) 9,0 4,2 12,7 8,4 6,7 11,6 0,76 -0,02 

30-90 min (outdoor) 7,9 5,0 12,3 11,6 9,2 13,9 0,48 -0,1 

0-240 min (outdoor) 7,7 3,8 11,9 10,6 8,5 13,1 0,48 -0,1 

6-6u s (24u) (outdoor) 13,6 12,6 13,8 11,5 9,7 14,3 0,91 -0,03 

Data worden weergegeven als mediaan, 25ste en 75ste percentiel voor zowel de TS- (n = 5 stookdagen) als BBS-

meetperiode (n = 4 stookdagen). Significantie van de verschillen tussen de traditioneel stoken- en bewust beter 

stoken-meetperiode werd getest met behulp van de Wilcoxon Signed Rank test. TS = traditioneel stoken, BBS = 

bewust beter stoken. d = effectgrootte, een verwaarloosbaar effect ligt tussen -0,02 en 0,02; een klein effect 

≥ 0,02 en < 0,08; een groot effect is ≥ 0,08 en < 1,3 en een zeer groot effect is ≥ 1,3. 

 PAKs 

Ook bij woning 6 was de PAKs-staalname niet volgens plan verlopen. Bij de outdoor PAKs-staalname 

tijdens de TS-fase werd het toestel pas in de ochtend aangezet en bij zowel de indoor als outdoor 

PAKs-staalname tijdens de BBS-fase werd het toestel ook maar voor een paar uur aangezet. Er werd 

geen correct 24u PAKs-staalname bekomen en het was ook niet duidelijk hoe lang de PAKs-staalname 

dan wel uitgevoerd werd. Bijgevolg werden geen waarden voor de PAKs-staalname van woning 6 

gerapporteerd.   
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 BIJLAGE 5: TEMPERATUUR, RELATIEVE VOCHTIGHEID EN CO2 

Tabel 45: beschrijvende statistiek van de temperatuur, relatieve vochtigheid en CO2-concentratie tijdens de 

traditioneel stoken- en bewust beter stoken-meetperiode. 

RV = relatieve vochtigheid, TS = traditioneel stoken, BBS = bewust beter stoken 

 

Tabel 46: vergelijking tussen de temperatuur, relatieve vochtigheid en CO2-concentratie van beide meetperioden 

geclusterd voor zes woningen. 

 Traditioneel stoken Bewust beter stoken p-

waarde 

d 

 Mediaan P25 P75 Mediaan P25 P75   

Temperatuur indoor (°C) 20,4 20,1 21,9 21,2 19,8 22,2 0,87 -0,1 

Temperatuur outdoor (°C) 8,2 8,1 8,4 8,0 6,9 9,4 0,94 0,1 

Relatieve vochtigheid indoor (%) 45,8 44,3 46,3 44,0 41,6 47,3 0,81 0, 

Relatieve vochtigheid outdoor (%) 77,2 74,0 80,4 74,9 74,4 78,9 0,82 0,1 

CO2 indoor (ppm) 642 593 964 618 528 719 0,93 0,02 

CO2 outdoor (ppm) 473 456 494 475 457 497 0,81 -0,1 

Data worden weergegeven als mediaan, 25ste en 75ste percentiel voor zowel de TS- (n = 6 woningen) als BBS-

meetperiode (n = 6 woningen). Significantie van de verschillen tussen de traditioneel stoken- en bewust beter 

stoken-meetperiode werd getest met behulp van de Wilcoxon Signed Rank test. RV = relatieve vochtigheid, TS = 

traditioneel stoken, BBS = bewust beter stoken. d = effectgrootte, een verwaarloosbaar effect ligt tussen -0,02 

en 0,02; een klein effect ≥ 0,02 en < 0,08; een groot effect is ≥ 0,08 en < 1,3 en een zeer groot effect is ≥ 1,3. 

 
Meetperiode mediaan Gemiddelde Min Max P10 P25 P75 P90 

T indoor (°C) TS 20,4 21,0 19,2 23,7 19,7 20,1 21,9 23,0 

BBS 21,2 21,1 19,2 23,2 19,3 19,8 22,2 22,9 

T outdoor (°C) TS 8,2 8,2 7,2 9,4 7,6 8,1 8,4 8,9 

BBS 8,0 8,1 5,1 11,1 5,9 6,9 9,4 10,5 

RV indoor (%) TS 45,8 44,5 38,4 46,8 41,2 44,3 46,3 46,6 

BBS 44,0 44,1 39,9 47,7 40,8 41,6 47,3 47,7 

RV outdoor 

(%) 

TS 77,2 77,7 73,1 84,0 73,2 74,1 80,4 82,7 

BBS 74,9 77,2 71,3 87,6 72,8 74,4 78,9 83,9 

CO2 indoor 

(ppm) 

TS 642 641 497 778 540 593 694 741 

BBS 618 638 528 816 528 528 719 770 

CO2 outdoor 

(ppm) 

TS 473 474 449 497 453 456 494 496 

BBS 475 476 452 500 453 457 497 500 
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 BIJLAGE 6: KOPPELING TUSSEN BINNENLUCHT KWALITEIT EN 

BLOOTSTELLINGS- EN GEZONDHEIDSMETINGEN 
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Figuur 100: Correlaties tussen de BC-carbon concentraties in de binnenlucht en PAK-metabolieten en 8-OHdG in 

de urine, eNO in de uitgeademde lucht en interleukines in het nasaal mucus van de deelnemers.  

De BC-concentratie was het gemiddelde van de periode tussen 18u ’s avonds de dag voor urine staalname en 6u 

’s morgens op de dag van urine staalname. Normalisatie voor soortelijk gewicht werd met behulp van de 

volgende formule uitgevoerd: [biomerker x (1,024-1)]/(soortelijk gewicht – 1). SGW = soortelijk gewicht. Rood = 

traditioneel stoken, groen = bewust beter stoken. 
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 BIJLAGE 7: VRAGENLIJST GEGEVENS BLOOTSTELLINGS- EN 

GEZONDHEIDSMETINGEN 

 Invloed van persoonskenmerken 

 Geslacht 
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Figuur 101: Correlaties tussen het geslacht en PAK-metabolieten en 8-OHdG in de urine, eNO in de uitgeademde 

lucht en interleukines in het nasaal mucus van de deelnemers.  

Normalisatie voor soortelijk gewicht werd met behulp van de volgende formule uitgevoerd: [biomerker x (1,024-

1)]/(soortelijk gewicht – 1). 0 = vrouw, 1 = man. SGW = soortelijk gewicht. 
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 BMI 
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Figuur 102: Correlaties tussen BMI en PAK-metabolieten en 8-OHdG in de urine, eNO in de uitgeademde lucht en 

interleukines in het nasaal mucus van de deelnemers.  

Normalisatie voor soortelijk gewicht werd met behulp van de volgende formule uitgevoerd: [biomerker x (1,024-

1)]/(soortelijk gewicht – 1). SGW = soortelijk gewicht. 
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 Creatinineconcentratie in de urine 
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Figuur 103: Correlaties tussen creatinine en PAK-metabolieten en 8-OHdG concentraties in de urine van de 

deelnemers.  

Normalisatie voor soortelijk gewicht werd met behulp van de volgende formule uitgevoerd: [biomerker x (1,024-

1)]/(soortelijk gewicht – 1). SGW = soortelijk gewicht. 
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 Mogelijke verstoring van de resultaten door andere verbrandingsbronnen in de 

woning 

 Aanwezig in een ruimte waar gerookt werd 
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Figuur 104: Correlaties tussen het aantal minuten aanwezig in een ruimte waar gerookt werd en PAK-

metabolieten en 8-OHdG in de urine, eNO in de uitgeademde lucht en interleukines in het nasaal mucus van de 

deelnemers.  

Normalisatie voor soortelijk gewicht werd met behulp van de volgende formule uitgevoerd: [biomerker x (1,024-

1)]/(soortelijk gewicht – 1). SGW = soortelijk gewicht.  
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 Materiaal met verbrandingsmotoren aanwezig in de woning 
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Figuur 105: Correlaties tussen de aanwezigheid van een motorvoertuig in de woning en PAK-metabolieten en 8-

OHdG in de urine en eNO in de uitgeademde lucht van de deelnemers.  

Normalisatie voor soortelijk gewicht werd met behulp van de volgende formule uitgevoerd: [biomerker x 

(1,024-1)]/(soortelijk gewicht – 1). SGW = soortelijk gewicht.  
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 Mogelijke verstoring van de resultaten door invloed van buitenlucht en/of 

omgeving 

 Aantal uur in druk verkeer de voorbije 3 dagen 
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Figuur 106: Correlaties tussen het aantal uur in druk verkeer en PAK-metabolieten en 8-OHdG in de urine, eNO in 

de uitgeademde lucht en de interleukines in het nasaal mucus van de deelnemers.  

Normalisatie voor soortelijk gewicht werd met behulp van de volgende formule uitgevoerd: [biomerker x (1,024-

1)]/(soortelijk gewicht – 1). SGW = soortelijk gewicht.  
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 In contact met roet of stof 
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Figuur 107: Correlaties tussen de frequentie van het in contact komen met roet en stof en PAK-metabolieten en 

8-OHdG in de urine en eNO in de uitgeademde lucht van de deelnemers.  

1 = dagelijks, 2 = wekelijks, 3 = maandelijks, 4 = zelden, 5 = nooit. Normalisatie voor soortelijk gewicht werd met 

behulp van de volgende formule uitgevoerd: [biomerker x (1,024-1)]/(soortelijk gewicht – 1). SGW = soortelijk 

gewicht.  
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 In contact met uitlaatgassen 
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Figuur 108: Correlaties tussen de frequentie van het in contact komen met uitlaatgassen en PAK-metabolieten 

en 8-OHdG in de urine en eNO in de uitgeademde lucht van de deelnemers.  

1 = dagelijks, 2 = wekelijks, 3 = maandelijks, 4 = zelden, 5 = nooit. Normalisatie voor soortelijk gewicht werd met 

behulp van de volgende formule uitgevoerd: [biomerker x (1,024-1)]/(soortelijk gewicht – 1). SGW = soortelijk 

gewicht.  
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 Frequentie van verluchten 

  

  

  

Figuur 109: Correlaties tussen de frequentie van verluchting en PAK-metabolieten in de urine van de deelnemers.  

0 = nooit, 1 = minder dan dagelijks, 2 = dagelijks kortstondig, 3 = dagelijks langdurig. Normalisatie voor soortelijk 

gewicht werd met behulp van de volgende formule uitgevoerd: [biomerker x (1,024-1)]/(soortelijk gewicht – 1). 

SGW = soortelijk gewicht. 
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 Mogelijke verstoring van de resultaten door anderen bronnen 

 Consumptie van gegrilde voeding of BBQ 
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Figuur 110: Correlaties tussen het eten van BBQ/gegrilde voeding tijdens de voorbije drie dagen voor de 

staalname en PAK-metabolieten en 8-OHdG in de urine van de deelnemers.  

Normalisatie voor soortelijk gewicht werd met behulp van de volgende formule uitgevoerd: [biomerker x (1,024-

1)]/(soortelijk gewicht – 1). SGW = soortelijk gewicht.  
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 Consumptie van gefrituurde voeding 
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Figuur 111: Correlaties tussen het eten van gefrituurde voeding tijdens de voorbije drie dagen voor staalname en 

PAK-metabolieten en 8-OHdG in de urine van de deelnemers.  

Normalisatie voor soortelijk gewicht werd met behulp van de volgende formule uitgevoerd: [biomerker x (1,024-

1)]/(soortelijk gewicht – 1). SGW = soortelijk gewicht. 
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 Gebruik van geurverspreiders 
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Figuur 112: Correlaties tussen het gebruik van geurverspreiders tijdens de voorbije drie dagen voor staalname en 

PAK-metabolieten en 8-OHdG in de urine van de deelnemers.  

Normalisatie voor soortelijk gewicht werd met behulp van de volgende formule uitgevoerd: [biomerker x (1,024-

1)]/(soortelijk gewicht – 1). SGW = soortelijk gewicht. 
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 Gebruik van verf, lijm of vernis 

  

  

  



 

                                                             223      

 

 

Figuur 113: Correlaties tussen het gebruik van verf, lijm en vernis tijdens de voorbije drie dagen voor staalname 

en PAK-metabolieten en 8-OHdG in de urine van de deelnemers.  

Normalisatie voor soortelijk gewicht werd met behulp van de volgende formule uitgevoerd: [biomerker x (1,024-

1)]/(soortelijk gewicht – 1). SGW = soortelijk gewicht. 
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 Mogelijke verstoring door andere gezondheidseffecten 

 Ziekte in de laatste 7 dagen voor staalname 
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Figuur 114: Correlaties tussen ziekte tijdens de voorbije zeven dagen voor staalname en interleukines in het 

nasaal mucus en eNO in de uitgeademde lucht van de deelnemers.  
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 luchtweginfectie in de laatste 7 dagen voor staalname 
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Figuur 115: Correlaties tussen luchtweginfecties tijdens de voorbije zeven dagen voor staalname en interleukines 

in het nasaal mucus en eNO in de uitgeademde lucht van de deelnemers.  
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 Medicatie gebruikt in de laatste 7 dagen voor staalname 
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Figuur 116: Correlaties tussen medicatie gebruik tijdens de voorbije zeven dagen voor staalname en interleukines 

in het nasaal mucus en eNO in de uitgeademde lucht van de deelnemers.  
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 Astma 
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Figuur 117: Correlaties tussen astma en interleukines in het nasaal mucus en eNO in de uitgeademde lucht van 

de deelnemers.  
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 Neusallergie en/of hooikoorts 
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Figuur 118: Correlaties tussen een neusallergie en interleukines in het nasaal mucus en eNO in de uitgeademde 

lucht van de deelnemers. 
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 Allergie voor insectenbeten 

  

  

  



 

                                                             235      

  

  

 

 

Figuur 119: Correlaties tussen een insectenbetenallergie en interleukines in het nasaal mucus en eNO in de 

uitgeademde lucht van de deelnemers. 
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 Allergie voor huisdieren 
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Figuur 120: Correlaties tussen een huisdierenallergie en interleukines in het nasaal mucus en eNO in de 

uitgeademde lucht van de deelnemers. 
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 Allergie voor huisstofmijt 
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Figuur 121: Correlaties tussen een huisstofmijtallergie en interleukines in het nasaal mucus en eNO in de 

uitgeademde lucht van de deelnemers. 
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 Allergie voor pollen 
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Figuur 122: Correlaties tussen een pollenallergie en interleukines in het nasaal mucus en eNO in de uitgeademde 

lucht van de deelnemers. 
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 Keelontsteking 
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Figuur 123: Correlaties tussen een keelontsteking en interleukines in het nasaal mucus en eNO in de uitgeademde 

lucht van de deelnemers.  
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 Bronchitis 
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Figuur 124: Correlaties tussen bronchitis en interleukines in het nasaal mucus en eNO in de uitgeademde lucht 

van de deelnemers.  
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 Buikgriep 
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Figuur 125: Correlaties tussen buikgriep en interleukines in het nasaal mucus en eNO in de uitgeademde lucht 

van de deelnemers. 

 

 


