
01. Atmosafe ontwikkelde een nieuwe methode 
waardoor VOC-analyses nu snel en betaalbaar 
worden voor de klant
02. Onze experts analyseren de luchtkwaliteit, 
leggen verbanden en oorzaken bloot, en bepalen de 
beste verbeteringsstrategie” 

“Klanten gaan met Atmosafe in zee omdat 
wij, naast het uitvoeren van arbeidshygi-
enische blootstellingsmetingen en lucht-
staalanalyses, ook gespecialiseerd zijn in 
het meten, analyseren en verbeteren van 
de luchtkwaliteit in een brede waaier van 
leef- en werkomstandigheden. Onze ex-
perts analyseren de luchtkwaliteit op ba-
sis	van	10 relevante	parameters,	bekijken	
het totaalbeeld, leggen verbanden en oor-
zaken bloot, en bepalen de beste verbe-
teringsstrategie. Ze assisteren ook tijdens 
het uitrollen van deze strategie”, aldus 
Sam	Martens.	Hij	zet	 de	10 belangrijkste	
parameters voor binnenluchtkwaliteit op 
een rijtje.

VOC meten én analyseren
De eerste parameter zijn de VOC (vluchti-
ge organische stoffen) of VOS. Hun moge-
lijk schadelijk karakter is sterk afhankelijk 
van de aard van de gemeten VOC. Benzeen 
is bv. schadelijker dan ethanol. “Atmosafe 
onderscheidt zich van andere marktspe-
lers door de gedetecteerde VOC verder te 
analyseren. Hiervan hebben de meeste 
andere bedrijven/toestellen op de markt 
weinig tot geen kennis van. Meten met 
een VOC-sensor volstaat namelijk dus niet 
maar vraagt bijkomende analyse. Vroeger 
waren deze VOC-analyses zeer duur. At-
mosafe ontwikkelde een nieuwe methode 
waardoor deze analyses nu snel en be-
taalbaar worden voor de klant”, aldus Sam 

Martens. “Het gros van de gezondheids-
schade veroorzaakt door VOC (o.a. kanker) 
ontstaat door chronische blootstelling aan 
lage VOC-concentraties.”

De andere parameters
Andere parameters die de binnen lucht-
kwaliteit bepalen, zijn o.m. de temperatuur 
en de luchtvochtigheid. Deze geven een 
indicatie van de omgevingsomstandighe-
den die de verspreiding en groei van mi-
cro-organismen kunnen bevorderen. De 
concentratie koolstofdioxide CO2  geeft	
dan weer een idee van de mate van ver-
luchting in relatie met het aantal personen 
in de ruimte. Koolstofmonoxide CO is een 
schadelijk gas dat dodelijke gevolgen kan 
hebben. Stikstofdioxide NO2 heeft	op	zijn	
beurt een negatief effect op het immuni-
teitssysteem. Deze stof is goed oplosbaar 
in water en vormt zo salpeterzuur (zure re-
gen). Het gas is een sterke oxidator en rea-
geert heftig met andere stoffen. NO2 wordt 
ook de verkeersparameter genoemd om-
dat hij vaak gelinkt wordt aan de kwaliteit 
van de buitenlucht op de locatie. De ozon-
concentratie heeft een negatief effect op 
de longen, en kan vaak gelinkt worden aan 
de lokale buitenluchtkwaliteit. En tenslot-
te	 is	er	fijn	 stof.	De	grootte,	de	herkomst	
en de chemische samenstelling ervan be-
palen hoe schadelijk het is. De meetme-
thode	om	fijn	stof	te	bepalen	berust	op	de	
grootte	van	de	deeltjes,	resp.	1 µm,	2,5 µm	

en	10 µm.	Deze	bepaalt	namelijk	of	ze	al	
dan niet kunnen doordringen in de longen. 
Hoe	kleiner	het	fijn	stof,	hoe	schadelijker.

“Normen zoals WELL en BREEAM duiden 
op het gevaar van de blootstelling aan 
VOC. Vooral proactieve preventie, voordat 
de gezondheidsschade zich voordoet, is 
hier een must”, besluit Sam Martens. In het 
kader van BREEAM, bijvoorbeeld, kan men 
een gezond binnenklimaat waarderen en 
stimuleren door het gebruik van afwer-
kingsmaterialen, meubilair en schoon-
maakproducten met beperkte of geen 
emissies van VOC.
Door Philip Declercq
Foto’s Atmosafe

www.atmosafe.be

Binnenluchtkwaliteit en welzijn op het werk gaan hand in hand

Steeds meer bedrijven beseffen dat ongezonde binnenlucht preventief aanpakken niet enkel 
belangrijk is voor de gezondheid van hun medewerkers maar ook voor de productiviteit van hun 

organisatie. “Atmosafe kan een volledige, betrouwbare en wetenschappelijk onderbouwde risicoanalyse 
van de luchtkwaliteit uitvoeren en is in staat om eventuele oorzaken bloot te leggen. Zij het dat 
proactieve preventie nog altijd beter is”, aldus Sam Martens van Atmosafe.
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