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VOORWOORD 
In de afgelopen 40 jaar hebben wij, de auteurs van dit boek, in diverse functies en 
organisaties	bij onder andere de Rijks Geneeskundige Dienst, TU Delft/Faculteit Bouwkunde 
en BBA Binnenmilieu in vele tientallen gebouwen onderzoek gedaan naar het binnenklimaat. 
Meestal was dat naar aanleiding van klachten van de gebruikers, bijvoorbeeld over te hoge 
of lage temperaturen, tocht, bedompte, muffe lucht, hoofdpijn, vermoeidheid of oog- of 
luchtwegirritaties. Eind jaren 70 bestonden er weinig technieken en methoden om 
onderzoek te doen naar het binnenklimaat. We moesten zelf systemen ontwikkelen om 
langdurige metingen te kunnen uitvoeren om data te verzamelen om een indruk van de 
fysische en chemische samenstelling van de binnenmilieukwaliteit in gebouwen te 
verkrijgen. Na enkele jaren ontstond het inzicht dat metingen nuttig waren, maar ook 
beperkingen hadden doordat er nog weinig en onvolledige normen en richtlijnen 
beschikbaar waren om klachten over het binnenmilieu te kunnen verklaren.  
 
Dit inzicht leidde tot de ontwikkeling van een onderzoeksmethodiek om de percepties van 
gebruikers systematisch in kaart te brengen en die vervolgens te verklaren op basis van 
statistisch wetenschappelijke kennis over de relatie tussen gebouwkenmerken en 
gezondheid- en comfortbeleving van gebouwgebruikers. De methodiek werd bekend als de 
Building-in-use methode (Kurvers & Leijten, 1992) en later verder uitgewerkt als een 
diagnosemethode voor de aanpak van binnenmilieuklachten (Leijten & Kurvers, 2007). Bij 
deze onderzoeken viel ons op dat er in gebouwen met een gesloten glazen gevel en een 
uitgebreide luchtbehandelingsinstallatie meer klachten van de gebruikers waren dan in 
gebouwen met te openen ramen en eenvoudiger installaties. Deze waarneming werd steeds 
vaker bevestigd door wetenschappelijke veldonderzoeken. Om dit verschijnsel te verklaren 
ontwikkelden wij onder andere het concept van robuust klimaatontwerp (hoofdstuk 5). Dit 
wordt verderop in dit boek nader uitgelegd. Door het onderzoeken van het binnenmilieu in 
gebouwen werden we ook regelmatig gevraagd te adviseren bij nieuw- en 
verbouwprojecten. Wat hierbij opviel was hoe weinig wetenschappelijke kennis over de 
invloed van binnenomgevingen op de mens in de praktijk wordt gebruikt. Met dit boek 
willen wij deze kloof verkleinen door ons te richten op de disciplines die verantwoordelijk 
zijn voor het ontwerp van het binnenklimaat in gebouwen. Hierbij denken wij aan 
opdrachtgevers, architecten, bouwfysici, installatie-adviseurs, aannemers, facility managers, 
arbo professionals en, vooral, studenten. Het hoofdonderwerp van dit boek is thermisch 
comfort. Andere facetten van binnenklimaat en binnenmilieu, zoals luchtkwaliteit, 
verlichting en akoestiek zijn ook belangrijk, maar worden hier zijdelings genoemd wanneer 
dat relevant is.  
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INLEIDING  
De grootste uitdaging van de bouwindustrie is het creëren van gebouwen die weinig energie 
gebruiken en waarin de gebruikers zich comfortabel en gezond voelen. Gebouwen dienen 
door het ontwerp het grootste deel van de dag en het jaar zoveel mogelijk natuurlijke 
energie te gebruiken en worden slechts wanneer het echt nodig is verwarmd of gekoeld, 
waarbij energie uit hernieuwbare bronnen wordt aangewend (Olesen, 2018; RVO, 2015). 
Met verouderde modellen van het menselijk thermisch comfort en een smalle bandbreedte 
van aanbevolen temperaturen zal deze noodzakelijke ambitie niet worden gehaald, daarvoor 
moeten architecten en hun adviseurs het principe van adaptief thermisch comfort begrijpen 
en kunnen toepassen.   
 
Door de eeuwen heen zijn temperaturen die mensen aangenaam of comfortabel vinden 
aanmerkelijk veranderd. Sinds de jaren veertig van de vorige eeuw steeg de gemiddelde 
wintertemperatuur in woningen bijvoorbeeld met ongeveer 1°C per decennium (Nicol et al., 
2012). Dit is het gevolg van ontwikkelingen in de manier van bouwen en gebruikte 
bouwmaterialen, en van een andere manier van verwarmen. Ook spelen veranderingen in 
kleding een rol. Als gevolg van culturele invloeden, mode en door het gebruik van nieuwe 
textielstoffen zijn de fysische eigenschappen van kleding, zoals thermische isolatie en 
vochttransport, veranderd.  
 
Iedereen heeft het wel eens te koud of te warm. Soms vind je het lekker om in de zon te 
zitten en een beetje op te warmen als je het koud hebt of juist een lekker koel briesje te 
voelen als het warm is. Thuis of op het werk trek je een vest aan als je het koud hebt of 
probeer je door een raam open of dicht te doen of aan de thermostaat te draaien de 
temperatuur te veranderen om het weer lekker te hebben. Dit “lekker hebben” wordt in 
vakjargon thermisch comfortabel genoemd. De formele definitie luidt: ”Thermisch comfort is 
die gemoedstoestand die tevredenheid met de thermische omgeving uitdrukt en wordt 
vastgesteld door subjectieve evaluatie” (NEN-EN 16798-1, 2015). Deze definitie is afkomstig 
van de luchtbehandelingsindustrie en wordt bij onderzoek in klimaatkamers en bij 
veldonderzoek gemeten met een thermische sensatieschaal (zie Tabel 2.1 en Tabel 2.2). 
Comfort is echter een breder begrip en heeft in verschillende klimaten en culturen een 
verschillende betekenis. In een heet klimaat zal een minder warme situatie tot comfort 
leiden, terwijl in een koud klimaat een open haardvuur bijvoorbeeld comfort kan geven. 
Andere woorden voor comfort hebben tevens een bredere betekenis, zoals behaaglijk in het 
Nederlands, hygge in het Deens of gemütlich in het Duitse taalgebied. In sommige Arabische 
en Aziatische landen kennen we rahat dat koel, behaaglijk of beschermend betekent en 
wordt gebruikt wanneer het na een hete periode is afgekoeld (Roaf & Nicol, 2019).   
 
Het temperatuurniveau in gebouwen is zo belangrijk omdat de gebouwde omgeving 
verantwoordelijk is voor meer dan 35 tot 40 % van het wereldwijde energieverbruik (UN, 
2017: EPA, 2018). Daarnaast kan in bepaalde gebouwtypen de wijze waarop het 
binnenklimaat wordt geregeld leiden tot structurele en langdurige ontevredenheid over de 
thermische omgeving en negatieve effecten hebben op de gezondheid, het moreel, de 
prestatie en het verzuim van werknemers (Leijten, 2006). Thermisch comfort wordt niet 
bereikt door één “ideale” temperatuur voor iedereen, maar blijkt variabel, veranderlijk en 
veranderbaar. Nu we in een tijd leven waarin gebouwen energie-efficiënter en duurzamer 
moeten worden is het van groot belang inzicht te krijgen in welke temperaturen mensen 
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aangenaam en acceptabel vinden. Het opwarmende klimaat vormt een extra uitdaging 
omdat er een reëel risico bestaat dat gebouwen waar maatregelen zijn genomen om in het 
stookseizoen energie te besparen in warme zomers te warm worden. Wanneer dit leidt tot 
het installeren van airconditioning is het middel erger dan de kwaal. Daarom is het van 
belang dat ook normen en richtlijnen voor thermisch comfort herzien worden. Energie-
efficiënte gebouwen en innovatieve oplossingen zijn noodzakelijk, maar dan wel gebaseerd 
op een eigentijdse en wetenschappelijk onderbouwde visie op thermisch comfort. 
 
Dit boek is geen opsomming van getallen en richtlijnen waar het binnenklimaat aan moet 
voldoen, maar belicht vooral de achtergronden van thermisch comfort zodat dit beter kan 
worden begrepen en normen en richtlijnen kunnen worden genuanceerd en aangepast. In 
dit boek wordt uiteengezet dat thermisch comfort wordt bereikt wanneer mensen, als ze het 
te koud of te warm hebben, maatregelen nemen om zich weer comfortabel te voelen. Ze 
doen dit door aanpassingen aan het gebouw te doen (bijvoorbeeld ramen of deuren openen, 
ventilatoren of zonwering gebruiken) en/of zichzelf aan de omgeving aan te passen (zoals 
door kleding aan of uit te doen of andere kleding te dragen, koude of warme dranken te 
drinken, zich minder in te spannen). Deze benadering van adaptief thermisch comfort wijkt 
af van hoe traditioneel thermisch comfort wordt gezien als een product dat door het 
gebouw en vooral de installaties wordt gerealiseerd en waar gebruikers tevreden over zijn 
als de temperatuur zoveel mogelijk constant blijft op een vooraf bepaalde waarde.  
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1 HET BELANG VAN EEN GOED BINNENKLIMAAT 

1.1 INLEIDING 
In de loop van de geschiedenis leerde de mens gebouwen te ontwerpen, waarbij, om een 
aangenaam binnenklimaat te bereiken, rekening werd gehouden met variaties in het 
buitenklimaat. Vele verschillende, innovatieve gebouwontwerpen werden ontwikkeld met 
op het lokale klimaat afgestemde natuurlijke klimatiseringsoplossingen. Bijvoorbeeld door 
toepassing van zware of lichte constructies om warmte in de constructie te bufferen of juist 
niet of door open gevels toe te passen om verkoelende wind door te laten. In andere 
klimaten zorgen windvangers op gebouwen voor verkoelende luchtstroming binnen en 
stroomt de lucht over bakken met water waardoor verdamping voor koeling van de lucht 
zorgt. Alle met als doel het binnenklimaat zoveel mogelijk aangenamer te maken dan de 
buitenomstandigheden, die in sommige delen van de wereld extreem kunnen zijn. Door de 
ontwikkeling van kennis op gebieden als biologie en fysica, vanaf het einde van de 
achttiende eeuw, werden natuurlijke klimatiseringstechnieken verder vervolmaakt (Short, 
2018).  

1.2 AIRCONDITIONING, ZEGEN OF VLOEK? 
Vanaf het einde van de negentiende eeuw vond er een omslag plaats: de techniek 
ontwikkelde zich zeer snel en er ontstonden geavanceerde mechanische 
luchtbehandelingstechnieken waardoor lucht niet alleen kon worden verwarmd, maar ook 
gekoeld, bevochtigd en ontvochtigd. Ruimtes konden, vrijwel onafhankelijk van het 
buitenklimaat, op een bepaalde temperatuur en luchtvochtigheid worden gehouden. 
Energiegebruik speelde geen rol door de massale en goedkope aardoliewinning. Willis 
Carrier ontwikkelde aan het begin van de twintigste eeuw een systeem om de temperatuur 
en luchtvochtigheid in een drukkerij binnen bepaalde grenzen te houden, waardoor 
vastlopen van machines aanzienlijk werd verminderd en er meer kranten konden worden 
gedrukt. Enkele jaren later werd de eerste bioscoop in New York voorzien van luchtkoeling, 
gebaseerd op Carrier’s vinding. De bezoekersaantallen stegen spectaculair en binnen korte 
tijd waren honderden bioscopen in de Verenigde Staten voorzien van luchtkoeling. Later 
kregen ook steeds meer warenhuizen, kantoren, scholen en zelfs woningen airconditioning, 
hetgeen wel begrijpelijk is gezien de manier van bouwen en het klimaat in veel streken in de 
Verenigde Staten. Airconditioning ontwikkelde zich tot een wereldwijde industrie met 
enorme marketingbudgetten waarmee consumenten (Figuur 1.1) werden beïnvloed (Short, 
2017).  
 
Het doel van klimaatinstallaties, luchtbehandeling en airconditioning is het ondersteunen 
van de gebouwfuncties. De vorm, de bouwkundige voorzieningen, de bouwfysische 
eigenschappen, het heersende buitenklimaat en de eisen die aan het binnenklimaat worden 
gesteld bepalen welke installaties in een gebouw nodig zijn (TVVL, 2002; Schalkoort, 2009). 
Dit betekent dat bij een gegeven buitenklimaat en comfortwensen luchtbehandeling 
belangrijker wordt naarmate er minder bouwkundige en bouwfysische eigenschappen 
worden benut. Voorbeelden van geslaagde toepassingen zijn airconditioning in auto’s en 
treinen, waar bouwfysische maatregelen niet voldoende zijn om de temperatuur op een 
comfortabel en veilig niveau te brengen. Ook in bijvoorbeeld warenhuizen, die een grote 
interne warmtelast hebben door verlichting, apparatuur en klanten of in fabrieken voor 
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micro-elektronica, waar het fabricageproces nauwe binnenklimaattoleranties vereist, kan 
airconditioning vaak noodzakelijk zijn. 
 

Figuur 1.1: Voorbeelden van advertenties van de airconditioningsindustrie rond 1960 in de 
Verenigde Staten waarbij airconditioning als een primaire levensbehoefte werd voorgesteld.  
Bron: www.pinterest.com/Vintage HVAC Ads. 
 
Naast nuttige toepassingen van airconditioning zijn er schaduwkanten die ingrijpende 
gevolgen hebben. De door de eeuwen opgebouwde kennis van architecten om natuurlijk 
geconditioneerde gebouwen te ontwerpen verdween voor een groot deel, want architecten 
konden zich voortaan uitsluitend richten op “het scheppen van esthetische vormen” (Short, 
2018). Noodzakelijke bouwfysische principes en oplossingen werden niet meer in ontwerpen 
geïntegreerd, zodat “comfortabele” temperaturen uitsluitend door energie-intensieve 
airconditioningsinstallaties konden worden gerealiseerd. Miljoenen mensen wereldwijd zijn 
zo afhankelijk gemaakt van airconditioning (Lundgren-Kownacki, 2018).  
 
Er zijn echter steeds meer aanwijzingen dat airconditioning het fysiologische 
aanpassingsmechanisme in mensen aantast (Yu, 2012) en ook gedragsmatige en 
psychologische aanpassing in de weg staat (Rijal et al., 2009). Naast de enorme 
consequenties voor het energiegebruik, de CO2-emissie en de bijdrage aan 
klimaatverandering had dit nog meer gevolgen. Tijdens recente hittegolven in de Verenigde 
Staten vielen er meer doden dan tijdens hittegolven in eerdere decennia. Mensen bleven 
vaak binnen en vertrouwden op de airconditioning, in plaats van hun evolutionair gevormde 
lichamelijk aanpassingsvermogen en gedrag te gebruiken om verkoeling te zoeken in parken, 
zwemgelegenheden en andere natuurlijke afkoelingsmogelijkheden. Doordat te openen 
ramen vaak ontbraken, konden gebouwen ‘s nachts niet worden afgekoeld met koelere 
buitenlucht. De grote pieken in energievraag leidden tot stroomuitval, uitval van 
airconditioning en daardoor zeer hoge binnentemperaturen, wat een zeer hoog sterftecijfer 
tot gevolg had (Chappells & Shove, 2003; Lundgren-Kownacki, 2018). 
 
De afgelopen decennia is er veel onderzoek gedaan naar hoe gebouwgebruikers hun 
binnenklimaat ervaren. In de periodieke Benchmark van het Centre for People and Buildings 
bijvoorbeeld, die is gebaseerd op 138 Nederlandse casestudies bij 52 verschillende 
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organisaties met ruim 23.000 respondenten, gemeten in de periode 2007 tot en met 2016, is 
40% ontevreden over het binnenklimaat (CfPB, 2017). In een recente analyse van 351 
gebouwen met ruim 52.000 gebruikers in de Verenigde Staten, bleek 53% ontevreden over 
de temperatuur (Karmann, et al., 2018). Gebouwen die gecertificeerd waren met een 
duurzaamheidscertificaat of keurmerk voor “gezondheid, productiviteit en leefbaarheid” 
(bijvoorbeeld LEED, BREEAM) scoorden in deze analyse niet beter dan niet gecertificeerde 
gebouwen. Niet verwonderlijk omdat deze certificeringsystemen meer gericht lijken op het 
creëren van op het uiterlijk gebaseerde marktwaarde van gebouwen en een binnen nauwe 
grenzen geregeld binnenklimaat door uitgebreide luchtbehandeling te bevoordelen, dan op 
een werkelijk duurzame en comfortabele werkomgeving (Bordass & leaman, 2015; Cass & 
Shove, 2018). Uit een analyse van 11.243 responses van gebruikers van 93 LEED-
gecertificeerde kantoorgebouwen in de VS en Canada bleek dat er geen relatie bestond 
tussen de LEED-rating en de tevredenheid van gebruikers met het binnenmilieu (Altomonte 
et al., 2019). 
 
In een overzichtsartikel van Leijten (2006) wordt onderzoek beschreven in 331 gebouwen in 
verschillende landen van Europa en in de Verenigde Staten. Door middel van metingen, 
technisch gebouwonderzoek en enquêtes bij 31.500 werknemers zijn verbanden gevonden 
tussen enerzijds het comfort en de gezondheid van werknemers en anderzijds de kenmerken 
van de gebouwen. Gebouwkenmerken die tot een significant grotere kans op klachten leiden 
zijn koeling, bevochtiging van de toevoerlucht, recirculatie van de retourlucht in de 
toevoerlucht, afwezigheid van bruikbare te openen ramen, onvoldoende mogelijkheden om 
de temperatuur en de ventilatie door de gebruikers zelf in te stellen en het verblijf in grotere 
meerpersoons kantoorruimten of kantoortuinen. De gevonden risicofactoren zijn vooral te 
vinden in gebouwen waar de zontoetreding door de transparante gevel zo groot is, dat het 
binnenklimaat door middel van uitgebreide luchtbehandelingsinstallaties moet worden 
beheerst. Daardoor is het binnenklimaat in hoge mate ontkoppeld van het buitenklimaat en 
hebben de bewoners weinig invloed op de temperatuur. In de Amerikaanse database van 
het Center for the Built Environment met meer dan 370 gebouwen en 43.000 subjectieve 
reacties van de gebruikers over het binnenklimaat gaven de gebruikers oordelen over onder 
andere thermisch comfort, luchtkwaliteit, verlichting, akoestiek en ruimte indeling. Slechts 
11% van alle gebouwen voldeed aan de norm voor thermisch comfort van minimaal 80% 
tevredenheid. Vervolgens zijn mixed-mode gebouwen, die alleen bij hoge 
buitentemperaturen overschakelen op koeling, vergeleken met de rest van de gebouwen 
(meestal met conventionele airconditioning). Uit Figuur 1.2 blijkt dat de gebruikers in mixed 
mode gebouwen gemiddeld tevredener zijn over het thermisch binnenklimaat dan in 
airconditioned gebouwen. Dit komt voor een belangrijk deel doordat de gebruikers in dit 
type gebouw meer mogelijkheden hebben om zelf het binnenklimaat te beïnvloeden (Brager 
& Baker, 2008).  
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Figuur 1.2: De gemeten gemiddelde tevredenheid over thermisch comfort per gebouw, 
uitgedrukt op een 7 puntsschaal (-3 = zeer ontevreden tot 3 = zeer tevreden) in de database 
van het Center for the Built Environment. Bron: Brager & Baker, 2008. 

 
In een onderzoek in 95 kantoorgebouwen in de Verenigde Staten (Mendell, 2009) bleek dat 
in de zomer de geobserveerde binnentemperaturen in meer dan de helft van de gevallen 
lager waren dan de ondergrens van het voor de zomer aanbevolen gebied in de ASHRAE 
standard 55 (ASHRAE, 2017). In de winter werden de aanbevolen grenzen zowel 
onderschreden als overschreden (Figuur 1.3). Sterker nog: de gemiddelde 
binnentemperatuur was in de zomer lager dan in de winter. Aangezien mensen in de zomer 
lichter gekleed zijn dan in de winter, moet dit wel tot comfortproblemen leiden, vooral 
omdat dit soort lage temperaturen alleen in airconditioned gebouwen mogelijk zijn en, zoals 
in paragraaf 4.2 wordt uiteengezet, bewoners van airconditioned gebouwen minder geneigd 
zijn hun kledingisolatie aan te passen. Verder bleek dat in de zomer er meer lichamelijke 
symptomen, zoals hoofdpijn, vermoeidheid en neus- en keelklachten voorkwamen wanneer 
de gemeten temperaturen lager waren dan het comfortgebied voorschrijft. In de winter 
leidden juist temperaturen die hoger waren dan de aanbevolen bovengrens tot meer 
symptomen. Er kwamen dus meer gezondheidssymptomen voor wanneer er in de zomer te 
veel wordt gekoeld en in de winter te veel werd verwarmd. Dat dit ook nog tot onnodig 
energiegebruik leidt is evident. 
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Figuur 1.3: Gemeten temperaturen en gezondheidssymptomen gerelateerd aan de 
comfortgebieden in ASHRAE-55 in de zomer en winter in 95 kantoorgebouwen in de 
Verenigde Staten. Bron: Mendell, 2009. 

1.3 TEMPERATUURVARIATIES ZIJN GEZOND EN ENERGIE-EFFICIËNT 
De vraag is waarom men in de praktijk vaak afwijkt van deze officiële ASHRAE standaard. Een 
mogelijke verklaring voor de lage temperaturen in de zomer is dat het in de 
airconditioningindustrie een wijdverbreide opvatting is dat de prestatie van werknemers 
maximaal is bij een temperatuur van 22°C en dat daarboven en daaronder de prestatie daalt 
(Parkinson, de Dear en Brager, 2020). In paragraaf 10.2 van dit boek wordt uiteengezet dat 
deze opvatting onjuist is. Het verklaart echter niet waarom in de winter hogere 
temperaturen voorkomen dan in de zomer en zelfs hoger dan het ASHRAE comfortgebied. 
Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het handhaven van extra lage temperaturen in de 
zomer en extra hoge temperaturen in de winter door sommige organisaties als een 
statussymbool wordt gezien. Het menselijk lichaam moet zoveel mogelijk op een 
kerntemperatuur van gemiddeld 37°C worden gehouden en dat gebeurt voor een groot deel 
door autonome fysiologische processen, zoals door vernauwing en verwijding van 
bloedvaten zodat via huiddoorbloeding de warmte-uitwisseling met de omgeving wordt 
geregeld, het verdampen van zweet als we het warm hebben en rillen als we het koud 
krijgen. Wanneer we het te koud of te warm krijgen is dit feitelijk een waarschuwing tegen 
uiteindelijke bedreiging van de gezondheid. 
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Figuur 1.4: Enduring Summer's Deep Freeze. Bron: Olivier Schrauwen in Enduring Summer’s 
Deep Freeze; Kate Murphy, New York Times, July 5, 2015. 
 
Het is dus een evolutionair gevormd waarschuwingsmechanisme om te zorgen dat we 
maatregelen nemen om (langdurig) discomfort te vermijden. Dit aanpassingsvermogen heeft 
ervoor gezorgd dat de mens in grote delen van de wereld kon gaan wonen, in woestijnen 
(tot circa +50°C) en rond de noordpool (tot circa -50°C). Daarvoor moeten soms zeer 
ingrijpende maatregelen worden genomen betreffende kleding en huisvesting. Het lijkt 
daarom paradoxaal dat er juist in gebouwen met volledige klimaatbeheersing klachten zijn 
over het thermisch comfort. Het bieden van een thermisch comfortabel binnenklimaat 
betekent niet dat we een temperatuurniveau binnen een smalle bandbreedte moeten 
nastreven, integendeel. De mens heeft door zijn evolutionair gevormde 
aanpassingsvermogen een nauwe relatie met de natuur en het klimaat. In de winter 
verwacht hij een lagere binnentemperatuur dan in hoogzomer, waardoor hij of zij warmere 
kleding zal aantrekken. Deze verwachting is gebaseerd op ervaringen met de samenhang 
tussen buitentemperaturen en binnentemperaturen. Variatie in temperatuur kan zelfs een 
genotsgevoel geven. Bijvoorbeeld: als we het koud hebben kan het heel fijn zijn om tijdelijk 
in de zon te gaan zitten, of bij een kachel die we normaliter veel te heet zouden vinden (de 
Dear, 2011). In een warme omgeving kan juist weer een koel windje heerlijk zijn, terwijl 
datzelfde windje irritant en onbehaaglijk kan zijn als we het koud hebben. Dit verschijnsel 
wordt alliesthesia genoemd en wordt verder besproken in paragraaf 4.8. Variatie in 
temperatuur blijkt ook goed voor hart en bloedvaten en kan helpen tegen obesitas en 
diabetes (van Marken Lichtenbelt, 2017).   
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In 1948 definieerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gezondheid als ”een toestand 
van compleet lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden en niet louter het ontbreken van 
ziekte of gebrek”. Door de uitvinding van antibiotica dacht men destijds dat een dergelijke 
toestand voor iedereen in de wereld haalbaar was. Nu, ruim 70 jaar later, gaan er inderdaad 
veel minder mensen dood aan allerlei infectieziekten, maar doordat we veel ouder worden 
zijn daar andere, chronische ziekten voor in de plaats gekomen. Volgens de oude definitie 
zijn er tegenwoordig weinig mensen gezond. Daarom heeft de WHO, na jaren onderzoek en 
overleg, een nieuwe definitie voorgesteld (Huber et al., 2011). Niet ziekten, afwijkingen of 
gebreken bepalen of we al of niet gezond zijn, maar de veerkracht en het 
aanpassingsvermogen om zoveel mogelijk de regie over ons leven te voeren. Het nieuwe 
concept is als volgt geformuleerd: “Health is the ability to adapt and self-manage, in the face 
of social, physical and emotional challenges” (Huber et al., 2016). De benadering van 
thermisch comfort als een adaptief proces past dus goed in de hernieuwde kijk op 
gezondheid van de WHO. 
 
De medische wetenschap heeft in de laatste decennia duidelijker verbanden kunnen leggen 
tussen regelmatige flinke lichamelijke inspanning en cardiovasculaire gezondheid (Stoops, 
2004) en de fitheid van de hersenen (Scherder, 2017). Regelmatige inspanning is een 
kritische factor voor een gezond hart- en vaatstelsel. Tijdens inspanning wordt een zekere 
mate van discomfort ervaren, maar na de inspanning zorgt de aanmaak van endorfine voor 
een kalm en tevreden gevoel. Het cardiovasculaire- en thermoregulatiesysteem zijn nauw 
aan elkaar gerelateerd. Bij inspanning wordt de vrijkomende lichaamswarmte geregeld door 
het thermoregulatiesysteem en wordt het cardiovasculaire systeem geactiveerd. Er is in de 
medische wetenschap overeenstemming dat het thermoregulatiesysteem geoefend moet 
worden voor een betere gezondheid, zoals ook blijkt uit onderzoek naar heat shock protein 
(Yu, et al., 2012), zie paragraaf 4.3. Veel culturen hebben tradities waarbij hete en/of 
vochtige omstandigheden worden afgewisseld met ijskoude dompelbaden, zoals de Griekse 
en Romeinse badhuizen, de sauna en de hamman in het Midden Oosten. De deelnemers 
ervaren deze extreme temperatuurswisselingen al eeuwenlang als aangenaam en heilzaam. 
In veel gebouwen echter conditioneren we onze binnenruimtes echter zodanig binnen 
nauwe grenzen dat we ons thermoregulatiesysteem juist zo min mogelijk oefenen. 
 
Wanneer iemand het koud krijgt, kan het lichaam gaan rillen (dit gebeurt autonoom) 
waardoor het metabolisme wordt verhoogd en de persoon het weer warmer krijgt. Maar 
ook als je het een beetje koud hebt produceert het lichaam warmte, zonder te rillen. Het 
weefsel dat in die omstandigheden verantwoordelijk kan zijn voor de warmteproductie is 
bruin vet. Door regelmatige blootstelling aan kou, wordt meer bruin vet aangemaakt. Op 
deze manier kan het lichaam zich aan koude omstandigheden aanpassen. Wat eerst als 
oncomfortabel koud wordt ervaren, is na verloop van tijd acceptabeler (Van Marken 
Lichtenbelt, 2016). Mensen die geen bruin vet aanmaken of relatief veel wit vet hebben, 
blijken minder gezond te zijn. Bruin vet heeft ook een gunstige invloed op het tegengaan van 
obesitas. Bij diabetes type 2 heeft het hormoon insuline te weinig effect op de spieren 
waardoor deze te weinig suiker opnemen en er te veel suiker in het bloed komt. Met 
medicatie wordt doorgaans de bloedsuikerspiegel verlaagd. Onderzoek liet zien dat verblijf 
in koelere omgevingen een gunstig effect heeft op de suikeropname van spieren, waardoor 
medicatie kan worden verminderd (Van Marken Lichtenbelt, 2017). 
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1.4 DEFINITIES VAN GEBOUWTYPES 
In het voorgaande zijn gebouwen met airconditioning en mixed mode gebouwen al even 
genoemd, in de praktijk zijn er diverse mengvormen van gebouw- en installatietypen. Het is 
in het vervolg van dit boek bij de interpretatie van onderzoek naar de verschillen in 
comfortbeleving in verschillende soorten gebouwen belangrijk om duidelijk onderscheid te 
maken tussen de verschillende gebouwtypen en hoe deze geklimatiseerd worden. In deze 
paragraaf worden daarom eerst de verschillende gebouwtypen besproken.   
	
Met airconditioned gebouwen worden in de onderzoeken naar adaptief thermisch comfort 
gebouwen met centrale klimaatregeling bedoeld. De lucht wordt op een centrale plaats, 
meestal op het dak of bovenste verdieping, aangezogen, gefilterd, verwarmd, gekoeld, vaak 
bevochtigd (soms ontvochtigd) en via een kanalenstelsel door het gebouw naar de 
werkruimten getransporteerd. Soms wordt de lucht gerecirculeerd om energie te besparen, 
maar tegenwoordig wordt een deel van de energie teruggewonnen door de afvoer- en 
toevoerlucht via een warmtewisselaar te leiden. In de werkruimtes zitten meestal 
eindapparaten voor warmteafgifte of koeling in verschillende vorm en uitvoering om de 
temperatuur op ruimteniveau na te regelen. De regeling van de binnentemperatuur gebeurt 
met behulp van sensoren, kleppen, pompen, motoren en computersoftware. Veel gebouwen 
met airconditioning hebben een lay-out met diepe en grote werkruimtes, al dan niet met een 
kantoortuinindeling. Soms is er een mogelijkheid voor de gebruikers om de temperaturen 
per werkruimte te regelen, maar deze mogelijkheid blijkt in de praktijk vaak ineffectief door 
de grootte en de diepte van de werkruimtes en de aanwezigheid van veel mensen. In veel 
gevallen zijn er ook geen of beperkte mogelijkheden om de ramen te openen en zijn er 
beperkte mogelijkheden om de omgeving aan persoonlijke wensen aan te passen. Het 
binnenklimaat is grotendeels van het buitenklimaat ontkoppeld waardoor de 
binnentemperatuur de buitentemperatuur niet of heel beperkt volgt.	
 
Met de termen natuurlijk geventileerde gebouwen, of in het Engels free running gebouwen, 
worden in de onderzoeken gebouwen bedoeld zonder mechanische (lucht)koeling in bedrijf. 
Bij de term natuurlijk geventileerd ligt de nadruk erop dat de toevoer van verse buitenlucht 
plaatsvindt via te openen ramen, ventilatieroosters in de gevel of andere bouwkundige 
voorzieningen. De afvoer vindt plaats door middel van dwarsventilatie of passieve of actieve 
centrale afzuiging. Bovendien zijn de ramen effectief door de bewoners te gebruiken om naar 
behoefte te ventileren en de temperatuur, luchtbeweging en toevoer van verse lucht te 
beïnvloeden. Met de term free running wordt aangegeven dat er een deel van de tijd geen 
verwarming of koeling plaatsvindt.  
 
Ook wordt wel de term klimaatresponsief wel gebruikt, waarmee wordt aangegeven dat het 
gebouw als een filter voor het buitenklimaat werkt en een balans wordt gevonden tussen het 
buitensluiten van ongewenste en toelaten van gewenste klimaatinvloeden (Looman, 2017). 
De binnentemperatuur volgt de buitentemperatuur en wordt beheerst door zonwering, 
warmteaccumulatie in de bouwmassa in combinatie met nachtventilatie. De nadruk ligt wat 
meer bij het toepassen van (innovatieve) passieve klimatiseringstechnieken. In de praktijk 
komen deze termen globaal op hetzelfde neer. 
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De term mixed-mode buildings wordt in de literatuur gebruikt in twee betekenissen: In het 
eerste grote veldonderzoek (de Dear, Brager & Cooper, 1997, hierna te noemen RP-884) 
wordt deze term gebruikt voor volledig airconditioned gebouwen met te openen ramen. Dit 
type gebouwen kwam slechts weinig voor in deze database. In dit onderzoek lijken deze 
gebouwen het meest op airconditioning. In een tweede groot veldonderzoek, uitgevoerd in 
Europa (Nicol & McCartney, 2000, hierna te noemen het SCATs onderzoek) en in recente 
publicaties worden met mixed-mode gebouwen aangeduid die een groot deel van de tijd 
free running zijn tot een bepaalde temperatuur en daarboven in zekere mate mechanisch 
worden gekoeld. 

In Nederland wordt veelal de term hybride ventilatie gebruikt. Bij hybride ventilatie wordt 
zowel natuurlijk als mechanische geventileerd, waarbij het uitgangspunt is: natuurlijk als het 
kan, mechanisch als het moet. Er is altijd een modus of omstandigheid waarbij natuurlijk 
wordt geventileerd. Bij het mechanische deel zijn globaal twee varianten te onderscheiden. 
Het eerste bestaat uit uitsluitend een mechanische afvoer om onderdruk te creëren, 
waardoor toevoer via ramen en roosters plaats vindt. Bij de tweede variant is gebalanceerde 
ventilatie toegepast, waarbij de lucht mechanisch wordt toegevoerd en waarbij filtering, 
verwarming, warmteterugwinning, koeling en/of bevochtiging kunnen zijn opgenomen (Van 
Bruggen, 2016). Het grootste deel van de tijd wordt natuurlijk geventileerd en boven een 
bepaalde temperatuur treedt mechanische ventilatie, eventueel met koeling van de 
toevoerlucht, in werking. Wanneer er wel koeling is komt deze variant het meest overeen 
met gebouwen die in internationale publicaties mixed-mode worden genoemd. De 
natuurlijke ventilatie is bij hybride gebouwen altijd leidend door toepassing van te openen 
ramen, speciale ventilatie openingen en andere voorzieningen om thermische trek (passieve 
afvoer) te realiseren, aangevuld met oplossingen voor passieve of vrije koeling, 
buitenzonwering, benutting van thermische massa in combinatie met nachtventilatie en het 
gebruik van moderne regelsystemen en sensoren (TVVL, 2017). Het grootste deel van de tijd 
zijn dergelijke gebouwen free running en beneden en boven een bepaalde 
binnentemperatuur wordt er verwarmd of gekoeld.  
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2 DE ZOEKTOCHT NAAR COMFORTABELE TEMPERATUREN 

2.1 INLEIDING 
Welke temperatuur vinden mensen nu aangenaam of comfortabel? Het antwoord zal 
sommigen wellicht verbazen: ergens tussen 14°C en 32°C. Het ligt er maar aan waar je 
woont, welke kleding je aan hebt, wat je doet, wat je gewend bent en wat je verwacht. Je 
hoort wel zeggen “zet de thermostaat maar op 22°C, dat vindt bijna iedereen een goede 
temperatuur”. Dit idee komt voort uit onderzoek in de zestiger en zeventiger jaren dat 
voornamelijk in klimaatkamers werd uitgevoerd. De proefpersonen, meestal uit Europa en 
de Verenigde Staten, droegen daarbij dezelfde kleding, deden dezelfde taken, zaten maar 
enkele uren in de klimaatkamer, hadden geen contact met de buitenwereld, konden veelal 
zelf geen temperaturen instellen en wisten in de meeste gevallen ook wat het doel van het 
onderzoek was. Zij waren gericht op het beantwoorden van vragen over hun warmtegevoel, 
ook wel thermische sensatie genoemd. Er was geen invloed van voorgaande ervaringen, 
geen werkstress en er waren geen collega’s. In feite bevonden de proefpersonen zich in een 
abstractie van de werkelijkheid. Het resultaat was een vrij smalle bandbreedte van circa 
3,5°C waarbinnen mensen “tevreden” zouden zijn (Fanger, 1970).  
 
Onderzoeken naar thermisch comfort onder alledaagse omstandigheden laat daarentegen 
zien dat comfortabele temperaturen over een grote bandbreedte kunnen variëren. Dit is niet 
alleen afhankelijk van de fysische omgeving, maar juist ook van persoonlijke, sociale, 
culturele, geografische en klimatologische factoren. Bovendien blijken individuele 
voorkeuren niet stabiel, maar zijn aan veranderingen onderhevig. Dit maakt dat thermisch 
comfort in de praktijk niet te realiseren is door een constante temperatuur aan te bieden 
aan een groep mensen, in een kantoortuin bijvoorbeeld, ook al valt die binnen de genoemde 
smalle bandbreedte.  
 
Thermisch comfort wordt al sinds de jaren dertig van de vorige eeuw onderzocht in zowel 
klimaatkamers als in werkelijke omgevingen (veldonderzoek). De resultaten van 
klimaatkameronderzoek werden in de jaren zeventig populair en vormden tot vrij recent de 
basis van normen en richtlijnen en waren leidend in hoe gebouwen werden ontworpen en 
geklimatiseerd. Vanaf circa 1990 kwam het veldonderzoek in een stroomversnelling, mede 
doordat meetapparatuur kleiner, slimmer, en goedkoper werd. De resultaten gaven 
aanleiding om normen en richtlijnen te herzien. 

2.2 THERMOREGULATIE EN WARMTETRANSPORT VAN DE MENS  
Hieronder worden de fysiologische en fysische aspecten van de menselijke thermoregulatie 
uiteengezet, waarna de analytische klimaatkamermodellen worden besproken. 

WARMTEPRODUCTIE  
Het menselijk lichaam kan alleen goed functioneren (chemische processen zoals enzym-, 
eiwit-, hormoonproductie) wanneer de kern van het lichaam (de vitale organen) binnen 
nauwe grenzen op temperatuur gehouden wordt. Bij de stofwisseling (metabolisme) wordt 
voedsel verbrand met behulp van zuurstof uit de ademhaling en omgezet in energie. Onder 
normale omstandigheden bestaat het grootste gedeelte van deze energie uit warmte, een 
relatief klein gedeelte wordt omgezet in mechanische energie (spierarbeid).  
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Het metabolisme (M) wordt uitgedrukt in W/m2 of in Met (1 Met is 58,16 W/m2ADu, 
equivalent aan een zittend persoon). De m2ADu is het lichaamsoppervlak, bepaald met de 
Dubois formule en is afhankelijk van lichaamslengte en lichaamsbouw. Meestal wordt 1,8m2 
aangehouden en dit betekent dat een gemiddeld mens in rust circa 110 Watt aan warmte 
produceert.  
 
Wanneer een mens spierarbeid W (W/m2) verricht is energie nodig. Deze mechanische 
energie wordt verkregen uit de metabole energieproductie M (W/m2). De hoeveelheid 
energie die overblijft (het grootste deel) komt als warmte H (W/m2) vrij:  

 
H = M - W 

 
Bij deze uitwendige arbeid is het mechanisch rendement η van belang:  

 
η = W / M 

 
De uitwendige arbeid is dus een percentage van de totale metabole energie. η is bij de 
meeste inspanningen bijna 0 en loopt bij inspanningen (lichamelijk werk) langzaam op tot 
0,1 en bij zeer zware inspanning (bijvoorbeeld een berg oplopen) tot circa 0,2. De hoogte van 
het metabolisme wordt vastgesteld door het meten van het zuurstofverbruik, het registreren 
van de hartslagfrequentie of aan de hand van uitgebreide tabellen. Meten is het meest 
nauwkeurig, maar vaak moeilijk realiseerbaar in een werkomgeving. Bepaling van het 
metabolisme met behulp van tabellen is eenvoudig maar onnauwkeurig en vereist veel 
ervaring. Het metabolisme varieert in de tijd en wordt sterk beïnvloed door pauzes, eten en 
drinken, mentale inspanning en stress. 

WARMTETRANSPORT 
Een naakt lichaam in rust zal bij een omgevingstemperatuur van circa 28°C thermisch 
neutraal zijn (Mcintyre, 1980). Anders gezegd: het lichaam is in thermisch evenwicht, de 
temperatuur van de huid wordt als aangenaam ervaren (circa 34°C) en de zweetproductie is 
nihil. Het warmtetransport vindt plaats vanuit de kern van het lichaam naar het 
huidoppervlak door middel van transport via het bloed en in mindere mate door geleiding in 
de weefsels. Aan het huidoppervlak wordt de warmte vervolgens aan de omgeving 
afgestaan. Wanneer het lichaam te veel warmte dreigt te verliezen, bijvoorbeeld in een 
koude omgeving en/of bij een lage warmteproductie, treedt vasoconstrictie 
(bloedvatvernauwing) op, waardoor minder bloed langs het huidoppervlak stroomt en de 
huidtemperatuur lager wordt. Wanneer het lichaam te warm dreigt te worden, in een 
warme omgeving en/of bij een hoog metabolisme, treedt vasodilatatie (bloedvatverwijding) 
op waardoor de huidtemperatuur hoger wordt en er meer warmte aan de omgeving wordt 
afgestaan. Wanneer het lichaam, door inspanning of een hoge omgevingstemperatuur, meer 
warmte moet gaan afstaan, treedt na enige vertraging zweten op en nemen de pols- en 
ademfrequentie toe. Na herhaalde blootstelling aan hogere temperaturen (van enkele dagen 
tot enkele weken) treedt acclimatisatie op: zweten begint eerder en in grotere 
hoeveelheden, waardoor de huidtemperatuur op een lager niveau komt en hart- en 
ademfrequentie weer lager worden. 
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THERMOREGULATIE  
De belangrijkste inputs voor het thermoregulatiesysteem zijn de huidtemperatuur en de 
kerntemperatuur. Het controlecentrum ligt in de hypothalamus in de hersenen. De voorste 
hypothalamus functioneert als sensor en regelaar wat betekent dat wanneer de 
temperatuur van de voorste hypothalamus boven zijn ingestelde waarde of setpoint stijgt er 
zenuwimpulsen uitgezonden worden om vasodilatatie en zweten te stimuleren.  
Wanneer het lichaam ondanks maximaal zweten onvoldoende warmte af kan staan, raakt de 
thermoregulatie ontregeld en stijgt de kerntemperatuur waardoor de lichaamsfuncties 
gevaar lopen. De achterste hypothalamus verdedigt het lichaam tegen afkoelen. Het “voelt” 
zelf geen temperatuur maar krijgt gegevens van de huidsensoren en activeert vervolgens 
vaatvernauwing en rillen.  

2.3 FYSISCHE ASPECTEN 
In het voorgaande zagen we dat het lichaam zijn (kern)temperatuur constant probeert te 
houden door het regelen van de warmtestroom naar de huid. Het huidoppervlak wisselt op 
zijn beurt warmte uit met de omgeving door middel van straling, convectie, verdamping en 
geleiding (Figuur 2.1). Warmte-uitwisseling met de omgeving door middel van geleiding is 
meestal te verwaarlozen. Het treedt in de praktijk alleen daar op waar de huid contact 
maakt met materialen (blote voeten, handen, onderarmen). De huidtemperatuur wordt 
beïnvloed door een combinatie van de bovenstaande fysische aspecten. De warmte-
uitwisseling wordt aanzienlijk beïnvloed door de thermische isolatie en 
waterdampdoorlatendheid van de kleding. 

STRALING 
Door middel van warmtestraling wisselt het lichaam warmte uit met alle voorwerpen die het 
omringen, bijvoorbeeld wanden, lampen, de zon en verwarming. 
De mate van straling is afhankelijk van: 
- Het temperatuurverschil van de warmte-uitwisselende vlakken; 
- De afstand tussen de vlakken en de hoek waaronder ze tegenover elkaar liggen; 
- De emissiecoëfficiënt van het stralende vlak.  
Straling wordt hier uitgedrukt door middel van de gemiddelde stralingstemperatuur tmrt (°C), 
die kan worden gedefinieerd als: de temperatuur van een gelijkmatige omgeving, waarmee 
een persoon dezelfde hoeveelheid warmte door straling zou uitwisselen als in de werkelijke 
omgeving.  

CONVECTIE 
Meestal is de huidtemperatuur (of in de praktijk de oppervlaktetemperatuur van de kleding) 
van een persoon hoger dan de luchttemperatuur. Het laagje lucht dat een persoon omgeeft 
wordt opgewarmd en door de aanwezige luchtbeweging (tocht, wind) weggeblazen en 
vervangen door koelere lucht. Dit noemt men gedwongen convectie. Wanneer er geen 
luchtverplaatsing is (luchtsnelheid v≤0,10 m/s) zal de opgewarmde lucht door het lagere 
soortelijke gewicht gaan stijgen en zo door koelere lucht vervangen worden. Dit noemen we 
vrije convectie (zie ook paragraaf 4.7). 
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Figuur 2.1: Energie-uitwisseling van de mens met de omgeving. Bron: Van der Linden, 2016. 

VERDAMPING  
De productie en verdamping van zweet is in een warme omgeving het meest effectieve 
warmteafgiftemechanisme. Bij omgevingstemperaturen die hoger zijn dan de gemiddelde 
huidtemperatuur is de mens hoofdzakelijk afhankelijk van de zweetverdamping om warmte 
af te geven. Twee “stappen” kunnen we hier onderscheiden: het fysiologische 
zweetregelmechanisme en het fysische verdampingsproces vanaf de huid naar de omgeving. 
Wanneer er zich zweet op de huid bevindt is voor verdamping warmte nodig, die aan de 
huid onttrokken wordt en daardoor de huid koelt. Druppelend zweet heeft dus geen koelend 
effect. Naast verdamping treedt waterdampdiffusie door de huid op. De mate van diffusie is, 
in tegenstelling tot het zweten, hoofdzakelijk van de fysische omgeving afhankelijk. Tenslotte 
treedt nog warmteverlies op door in de longen verwarmde en bevochtigde lucht. 

KLEDING  
Kleding beïnvloedt zowel de warmteafgifte door thermische isolatie als ook 
vochtverdamping van het lichaam en daardoor de huidtemperatuur en huidvochtigheid, die 
voor een groot deel het thermisch comfort van een persoon bepalen. Daarom kan de mens 
door zijn kleding te variëren zijn thermisch comfort binnen ruime grenzen beïnvloeden. 
Kleding beïnvloedt de verdamping op twee manieren. Het is een extra weerstand voor de 
waterdampdiffusie en wanneer de kleding zweet absorbeert, verdampt er minder zweet op 
de huid en onttrekt ook minder latente warmte aan de huid, waardoor het koelend effect 
voor een deel teniet wordt gedaan. Dit is de reden dat bijvoorbeeld sportkleding gemaakt is 
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van dampdoorlatende weefsels die weinig vocht opnemen. De thermische weerstand Iclo 
wordt uitgedrukt in clo. Eén clo is de thermische isolatie van kleding om een zittend persoon 
thermisch neutraal te houden bij een temperatuur van 21°C en is gelijk aan 0,155m2K/W. 

2.4 ONDERZOEK IN KLIMAATKAMERS 
In klimaatkamers zijn de fysische omstandigheden beheersbaar en kunnen uitgebreide 
metingen aan mensen worden uitgevoerd. Zo kunnen fysiologische reacties gedetailleerd 
worden bestudeerd, zoals huiddoorbloeding, vasodilatatie en vasoconstrictie waarmee het 
warmtetransport tussen lichaam en omgeving wordt geregeld. Door ook tijdens de 
experimenten naar het warmtegevoel te vragen ontstaat inzicht in hoe de mens een 
bepaalde thermische omgeving ervaart. De Deense onderzoeker Fanger verwierf grote 
bekendheid met zijn onderzoek waarbij hij thermisch comfort onderzocht in klimaatkamers. 
Hij analyseerde de gegevens van 1296 studenten, 128 in Denemarken, en 720, 
respectievelijk 448 uit eerder onderzoek in de Verenigde Staten (Fanger, 1970). Het model 
dat hij ontwikkelde gaat uit van het warmte-evenwichtsmodel en thermoregulatie van het 
menselijk lichaam. Fanger ontwikkelde, op basis van dit thermofysiologische model, een 
vergelijking die de gemiddelde thermische sensatie voorspelt, uitgedrukt op de ASHRAE 
thermische sensatieschaal (Tabel 2.1). Dit noemde hij de PMV (Predicted Mean Vote). Met 
behulp van deze vergelijking kan op basis van luchttemperatuur, gemiddelde 
stralingstemperatuur, luchtsnelheid, luchtvochtigheid, metabolisme en de kledingisolatie de 
PMV, dus het warmtegevoel van een gemiddeld mens, worden berekend.  
 
Op internet zijn tal van computerprogramma’s te vinden waarmee de PMV kan worden 
berekend, bijvoorbeeld http://comfort.cbe.berkeley.edu/. Met een dergelijk programma 
kunnen de verschillende parameters worden gevarieerd en kan de gevoeligheid van de PMV 
waarde voor de parameters worden bestudeerd. De PMV wordt bijvoorbeeld hoger (het 
lichaam warmt op) als de luchttemperatuur, de stralingstemperatuur, de kledingisolatie of 
het metabolisme hoger wordt of de luchtsnelheid lager. De PMV wordt daarentegen lager bij 
een lagere lucht- en stralingstemperatuur, als de luchtsnelheid toeneemt (luchtstroming 
koelt het lichaam af), de kledingisolatie afneemt of het metabolisme lager wordt (minder 
lichamelijke inspanning produceert minder lichaamswarmte). De invloed van de 
luchtvochtigheid is in binnenomgevingen meestal beperkt (paragraaf 8.5) en wordt pas 
voelbaar bij hogere temperaturen wanneer het lichaam zweet gaat produceren dat vanaf de 
huid verdampt en bij hogere luchtvochtigheid daardoor minder goed gaat. 
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Tabel 2.1: De ASHRAE-schaal voor het beoordelen van thermische sensatie. Bron: ASHRAE, 
2015. 

+3 Heet 

+2 Warm 

+1 Beetje warm 

0 Neutraal 

-1 Beetje koel 

-2 Koel 

-3 Koud 
 
Door aan te nemen dat de proefpersonen die -2 (koel), -3 (koud), +2 (warm) en +3 (heet) 
stemden “ontevreden” waren, kon het theoretisch percentage ontevredenen worden 
berekend, de PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied), zie Figuur 2.2. 
 

 

Figuur 2.2: Relatie tussen de PMV index en de PPD index bij onderzoek in klimaatkamers. Bij 
een PMV van 0 is het percentage ontevredenen het laagst. Bij hogere of lagere PMV stijgt dit 
percentage. Bron: Fanger, 1970. 

 

Een andere veel gebruikte, en deels met de PMV vergelijkbare, index om thermisch comfort 
te kwantificeren is de Standard Effective Temperature (SET). Deze index is gebaseerd op het 
uitgebreidere Pierce Two-Node Model1 (Gagge et al, 1970, 1986). Dit model is meer gericht 
op de thermoregulatie en het comfort onder warme omstandigheden waarbij de mens gaat 
zweten. De SET wordt gedefinieerd als “een denkbeeldige thermisch uniforme omgeving met 
een luchttemperatuur gelijk aan de gemiddelde stralingstemperatuur, een relatieve 
luchtvochtigheid van 50% en een luchtsnelheid van minder dan 0,1 m/s, waarin de totale 
hoeveelheid warmteverlies van de huid van een denkbeeldige persoon met een 
activiteitenniveau van 1 Met en een kledingisolatie van 0,6 clo hetzelfde is als bij een persoon 
in een werkelijke omgeving met werkelijke kleding en activiteitenniveau”. De SET is dus een 

 
1 Het Pierce two-node model is een complexer model dan de Fanger comfortvergelijking en is opgebouwd uit 2 
concentrische cilinders, een voor de kern van het lichaam en een voor de huid (Doherty, T., & Arens, E. A. 
(1988). 
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functie van zowel activiteitenniveau en kleding, als van de fysische variabelen van de 
omgeving. Dus een zittend persoon in lichte kleding bij een lage luchtsnelheid en een 
luchttemperatuur van 24°C bij een luchtvochtigheid van 50% heeft een SET 24°C. Wanneer 
deze persoon zijn kleding zou uittrekken dan wordt de SET 20°C, omdat nu de 
huidtemperatuur gelijk is aan die van een licht gekleed persoon in een werkelijke omgeving 
van 20°C (McIntyre, 1980). De SET wordt in psychrometrische diagrammen gebruikt in plaats 
van de luchttemperatuur om ook het effect van de andere fysische variabelen die van 
invloed zijn op comfort zichtbaar te maken (nadere informatie over psychrometrische 
diagrammen wordt gegeven in paragraaf 8.4). Naast de comfortvergelijking van Fanger en 
het Pierce Two-Node Model zijn er diverse andere, meer gedetailleerde, modellen voor 
onderzoek naar de menselijke thermoregulatie (Huizenga, Hui & Arens, 2001; Kingma et al., 
2012; Schweiker et al., 2018). Behandeling hiervan valt buiten het kader van dit boek. 
 
Het is interessant om de PMV en de SET met elkaar te vergelijken. De ASHRAE RP-884 
database (zie paragraaf 3.2) maakt dit mogelijk, omdat beide alle zes hoofdvariabelen 
gebruiken om de index te berekenen (Humphreys, Nicol & Roaf, 2016). Elke rij in de 
database geeft een berekende waarde van PMV en van SET op basis van dezelfde gemeten 
milieugegevens, waardoor het effect van meetfouten wordt geëlimineerd. Figuur 2.3 toont 
het spreidingsdiagram van PMV en SET. 
 

 
Figuur 2.3: Vergelijking van SET en PMV in de ASRAE RP-884 database. Bron: Humphreys, 
Nicol & Roaf, 2016. 

 
Als de indexen met elkaar in overeenstemming zijn, zou er geen spreiding zijn, maar slechts 
een enkele lijn of kromme die de twee verbindt. Een waarde van PMV geeft echter geen 
exacte overeenkomstige waarde voor SET. Het verschil is aanzienlijk, tot enkele graden. De 
PMV of de SET, of beide, lijken aanzienlijke fouten te bevatten, en hun praktische 
toepasbaarheid is daarom twijfelachtig, zoals verder wordt toegelicht in de hoofdstukken 3, 
7 en 8. Vooral het PMV-model werd populair omdat met een elegante formule het te 
verwachten thermisch comfort kan worden berekend, gebaseerd op fysische 
uitgangspunten. Voor lucht- en warmtetechnici is dit aantrekkelijk, omdat het berekenen 
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van thermisch comfort met behulp van een formule voor hen vertrouwder is dan rekening te 
moeten houden met gedragsmatige, psychologische en sociale invloeden. Het PMV/PPD-
model werd vanaf de jaren zeventig basis voor normen en richtlijnen die 
temperatuurgrenzen voor gebouwen voorschrijven en waarmee, tot op de dag van vandaag, 
het binnenklimaat van gebouwen wordt ontworpen in grote delen van de wereld, met zeer 
uiteenlopende klimaatzones en culturen. Luchtbehandelingstechniek maakt het mogelijk 
overal op de wereld hetzelfde binnenklimaat te creëren. Zo ontstaan er tot op de dag van 
vandaag vrijwel identieke gebouwen van Dar es Salaam tot Chicago en van Parijs tot Seoul 
met hetzelfde binnenklimaat, maar in zeer uiteenlopende buitenklimaten (Short, 2017). Zie 
voorbeeld in Figuur 2.4 Het spreekt voor zich dat hiervoor een hoge prijs wordt betaald in de 
vorm van energiegebruik. 
 

 
Figuur 2.4: Gebouw met glazen gevel, in Madrid, Stockholm of Tokyo?  
Bron: Publicdomainpictures.net. 
 
Bij de populariteit van klimaatkameronderzoek heeft ook een rol gespeeld dat de responsen 
van proefpersonen in een nauwkeurig geregelde omgeving als wetenschappelijk 
betrouwbaarder werden beschouwd dan de responsen van bewoners of gebruikers in de 
veldonderzoeken, waar mogelijk allerlei verstorende factoren een rol spelen. Daarbij werd 
over het hoofd gezien dat de kunstmatige condities in de klimaatkamer zeer waarschijnlijk 
niet representatief zijn voor normale woon- of werkomgevingen en dat de resultaten van 
klimaatkameronderzoek daardoor een lagere ecologische validiteit2 hebben, zoals hieronder 

 
2 Ecologische validiteit is de mate waarin de meetresultaten representatief zijn voor de alledaagse praktijk en 
dus niet alleen gelden binnen de testomgeving. 
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blijkt. Het PMV-model werd in de praktijk gemeengoed, maar naar verloop van tijd werden 
de beperkingen ervan steeds duidelijker. Aanvankelijk anekdotisch door onderzoekers die 
verschillen waarnamen tussen thermische waarderingen van mensen in gebouwen en de 
PMV-voorspellingen (Kurvers, 1986) en later door nauwkeurige heranalyse van bestaande 
veldonderzoeken (de Dear, Brager & Cooper, 1997; McCartney, 2002; Nicol & Humphreys, 
2005). Het PMV-model blijkt de thermische sensatie alleen goed te voorspellen in situaties 
die sterk lijken op de omstandigheden in klimaatkamers, meestal gebouwen met gesloten 
gevel en volledige airconditioning. In veldonderzoeken bleek dat in natuurlijk geventileerde 
gebouwen en mechanisch geventileerde gebouwen zonder koeling het PMV-model de 
thermische sensatie en de ontevredenheid bij hogere temperaturen overschat. Het PMV-
model voorspelt dat mensen het te warm hebben, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is.  
Bijvoorbeeld een heranalyse van 8 veldonderzoeken met in totaal 66.500 observaties ( 
Figuur 2.5), laat zien hoezeer de werkelijke oordelen van de PMV afwijken (Humphreys et al., 
2016). In feite betekent dit dat het PMV-model als algemeen model voor verschillende 
omgevingen empirisch weerlegd is, en alleen gebruikt kan worden voor situaties die 
grotendeels overeenkomen met de condities in de klimaatkamers waar de onderzoeken zijn 
uitgevoerd. In hoofdstuk 8 komen we hierop terug. 
 

 
Figuur 2.5: De berekende PMV (open punten en gestippelde lijn) vergeleken met de 
werkelijke oordelen (gesloten punten en doorgetrokken lijn) in 8 veldonderzoeken met 66.500 
observaties. Wanneer mensen het warmer dan neutraal vinden in een warme omgeving, 
overschat de PMV hoe warm ze het hebben en dus ook het discomfort. Bron: Humphreys et 
al., 2016. 
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2.5 VELDONDERZOEK 
Al voor de Tweede Wereldoorlog werden op verschillende plaatsen in de wereld 
veldonderzoeken gedaan naar het verband tussen de thermische omgeving en de menselijke 
perceptie. Het eerste grote onderzoek dateert van 1936 en werd in Groot-Brittannië 
uitgevoerd in twaalf fabrieken waar 3085 vrouwen werkten (Bedford, 1936). Er werden 
temperaturen gemeten en met behulp van vragenlijsten werd geïnventariseerd of de 
vrouwen zich thermisch gezien comfortabel voelden. Hiervoor werd een schaal met zeven 
categorieën gebruikt, de Bedfordschaal, waarop aangegeven kon worden hoe warm of koud 
de werkneemsters het op een bepaald moment hadden (zie Tabel 2.2). De gemiddelde 
comforttemperatuur bleek 18°C te zijn. Dat lijkt misschien aan de frisse kant, maar mensen 
waren in die tijd wat dikker gekleed en de onderzochte personen deden licht inspannend 
werk. 
 
Tabel 2.2: De Bedfordschaal voor het registreren van de thermische sensatie. Categorie 4 
werd later ook als “neutral” aangeduid. Webb, 1959. (N.B.: Hoewel deze schaal ook zeven 
categorieën heeft, wijkt hij wat betreft de bewoording van de categorieën af van de later 
gebruikte ASHRAE-schaal (zie Tabel 2.1). Een overeenkomst is dat bij beide schalen de 
middelste drie categorieën als comfortabel worden beschouwd.) Bron: Webb, 1959. 

Thermal sensation Vote 
1 Much too cool 
2 Too cool 
3 Comfortably cool 
4 Comfortable and neither cool or warm 
5 Comfortably warm 
6 Too warm 
7 Much too warm 

 
In de jaren vijftig werd meer veldonderzoek gedaan in werkplaatsen en kantoren, in 
Singapore, Irak, India en Groot-Brittannië (Webb, 1959). Hiervoor werden de eerste 
dataloggers voor automatische registratie van gegevens gebouwd (Figuur 2.6). Webb 
constateerde dat de gebruikers van deze gebouwen zich comfortabel voelden bij 
temperaturen die in de gebouwen het meeste voorkwamen in het betreffende seizoen. Bij 
deze onderzoeken liepen die temperaturen uiteen van 16°C in de winter tot 30°C in de 
zomer. Webb concludeerde dat mensen adapteerden aan de gemiddelde temperaturen 
waaraan ze gedurende langere tijd waren blootgesteld. Verder bleek dat het thermisch 
comfort ook samenhing met de buitentemperatuur op de dag van de metingen en dat de 
temperatuur op een bepaald moment op zich niet zoveel zei over het thermisch comfort, 
maar wel de afwijking ten opzichte van de gemiddelde temperatuur tijdens die periode 
(Humphreys et al., 2016). Hoe groter de afwijking van de gemiddelde binnentemperatuur, 
hoe minder comfortabel de werknemers het vonden.  
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Figuur 2.6: Datalogger die in de jaren 60 en 70 gebruikt werd voor het meten van de 
binnentemperaturen en het registreren van de comfortstemmen op de 7 puntschaal. Bron: 
Humphreys et al., 2016. 
 
In het begin van de jaren zeventig werd een groot aantal onderzoeken, die in verschillende 
delen van de wereld waren uitgevoerd in de periode 1938-1974, samengevoegd en opnieuw 
geanalyseerd (Humphreys, 1975). De resultaten van deze meta-analyse, uitgevoerd op 
200.000 verzamelde combinaties van objectieve metingen en subjectieve 
temperatuurwaarderingen, worden weergeven in Figuur 2.7. Het laat zien dat in het 
jaargetijde dat de gebouwen niet verwarmd of gekoeld waren, de zogenaamde free running 
modus, de neutrale temperaturen sterk en lineair gecorreleerd waren met de 
buitentemperatuur. De bandbreedte van de gebouwen in de periode dat deze wel verwarmd 
en/of gekoeld worden is groter en minder sterk gecorreleerd met de buitentemperatuur. 
Het kromlijnige verband wordt veroorzaakt doordat onder een gemiddelde 
buitentemperatuur van 0°C de neutrale temperaturen een neiging hebben om weer te 
stijgen. Het betreft hier slechts vijf waarnemingen, dus het zouden outliers3 kunnen zijn, 
maar het kan er ook op wijzen dat bij lage buitentemperaturen er een behoefte is om het 
binnen juist extra warm te hebben. Dit kan als een vorm van alliesthesia worden gezien 
(paragraaf 4.8). 
 

 
3 Een outlier is een datapunt dat (sterk) afwijkt van de rest van de data. Het probleem met outliers is dat ze de 
data sterk kunnen vertekenen. Corrigeren voor outliers kan onderzoeksresultaten echter ook vertekenen 
(https://wiki.uva.nl/methodologiewinkel/index.php/Outliers). 
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Figuur 2.7: De binnen comforttemperatuur varieert met de gemiddelde maandtemperatuur. 
Voor “free running” gebouwen is het verband sterker dan voor gebouwen met verwarming 
en/of koeling. De doorgetrokken lijnen zijn de gemiddelden van de waarden en 95% van de 
waarden liggen tussen de gestippelde lijnen. Bron: Humphreys, 1978.  
 
Het sterke verband tussen de buitentemperatuur en de comforttemperatuur binnen de free 
running gebouwen vindt zijn oorsprong in de invloed van de buitentemperatuur op de 
binnentemperatuur. Hoe warmer het buiten wordt, hoe warmer het ook binnen wordt en de 
bewoners wennen hier geleidelijk aan, passen hun kleding aan en doen ramen open en dicht 
om zo een temperatuur te krijgen die voor hen op dat moment comfortabel is. Verder is te 
zien dat in verwarmde/gekoelde gebouwen de neutrale temperaturen zich voor het grootste 
deel in een beperkt gebied bevinden: circa 16°C tot 24°C. In free running gebouwen, ook als 
de binnentemperatuur wel in zekere mate beïnvloed wordt door bouwfysische parameters 
zoals thermische massa, glaspercentage en isolatie, is de binnentemperatuur, en daardoor 
ook de neutrale temperatuur sterk gerelateerd aan de buitentemperatuur zoals lijn A in  
Figuur 2.7 laat zien. In gebouwen die in een bepaalde periode verwarmd of gekoeld worden 
is de binnentemperatuur sterker ontkoppeld van de buitentemperatuur en hangt daardoor 
ook de neutrale binnentemperatuur minder sterk samen met de buitentemperatuur en zal 
er ook een grotere bandbreedte rond de regressielijn zijn, zoals lijn B in Figuur 2.7 laat zien. 
De nauwkeurigheden van deze verbanden zouden aanzienlijk kunnen worden verbeterd met 
een betere indicator voor de buitentemperatuur. In de tijd dat deze onderzoeken werden 
uitgevoerd, waren slechts gemiddelde maandtemperaturen voorhanden. In de volgende 
hoofdstukken zal duidelijk worden dat een betere indicator voor de buitentemperaturen ook 
nauwkeuriger voorspellingen geeft over de comforttemperatuur. Uit het voorgaande blijkt 
dat thermisch comfort kan worden gezien als een zelfregelend systeem in de mens (zie 
Figuur 2.8). Dit bestaat uit bewuste en onbewuste regelkringen. 
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Figuur 2.8: Het menselijke thermoregulatiesysteem. Bron: Nicol & Roaf, 2017. 

 
Bij de onbewuste regelkringen geven de huid en de kern van het lichaam, waar de warmte 
wordt geproduceerd, het centraal zenuwstelsel informatie, zodat actie kan worden 
ondernomen in de vorm van rillen of zweten en vasodilatatie of vasoconstrictie, om de 
kerntemperatuur op circa 37°C te houden. Gebaseerd op het subjectieve warmtegevoel 
wordt door bewuste regelkringen gedragsmatig de warmtebalans aangepast door het 
aanpassen van het activiteitsniveau en/of de kleding en/of bijvoorbeeld een raam open te 
zetten. Vooral deze gedragsmatige aanpassingen zijn wezenlijk voor het bereiken van 
thermisch comfort. Deze data en modellen waren zeer waardevol voor het ontwerpen van 
gebouwen, maar raakten eind jaren zeventig in de vergetelheid doordat onderzoek in 
klimaatkamers populair werd. 
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3 NIEUW VELDONDERZOEK 

3.1 INLEIDING 
Door de vele onderzoeken in praktijksituaties ontstonden in de loop van de tijd twijfels over 
de validiteit van het in de klimaatkamer ontwikkelde Fanger-model. Dit leidde uiteindelijk tot 
de vorming van databases en analyses van een groot aantal gebouwonderzoeken. Het eerste 
was een onderzoek van de ASHRAE in gebouwen in verschillende delen van de wereld, het 
RP-884 onderzoek genoemd (de Dear, Brager & Cooper, 1997). In dit onderzoek wordt 
gesproken over de verschillen tussen airconditioned buildings en naturally ventilated 
buildings. Later volgde een onderzoek in Europese gebouwen, het SCATs4-onderzoek 
genoemd (Nicol & McCartney, 2000). Hier werd onderscheid gemaakt tussen een heated and 
cooled mode en een free running mode. Het betreft hier de hoedanigheid waarin het 
binnenklimaat zich op een bepaald moment bevindt, gekoeld/verwarmd of niet 
gekoeld/verwarmd en dus meebewegend met het buitenklimaat. 

3.2 VELDONDERZOEK NAAR ADAPTIEF THERMISCH COMFORT DOOR ASHRAE 
De twijfels over de geldigheid van het Fanger-model waren voor de ASHRAE5 reden om 
opdracht te geven voor een heranalyse van bestaande veldonderzoeken en te onderzoeken 
in hoeverre normen en richtlijnen moeten worden aangepast op basis van de 
voortschrijdende inzichten in adaptief thermisch comfort. Het onderzoek is uitgevoerd in 
160 gebouwen verdeeld over meerdere delen van de wereld (onder andere de Verenigde 
Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Zuidoost-Azië en Australië) en uitgevoerd in 
verschillende tijden van het jaar. Per gebouwonderzoek werd van gebruikers onder meer 
een stem op de 7 punts ASHRAE- schaal (hierna genoemd: thermal sensation vote, TSV) 
gevraagd en werd gelijktijdig per verblijfplaats van de gebruiker de relevante fysische 
parameters gemeten, zoals de operatieve temperatuur en luchtsnelheid. Ook werden het 
metabolisme en de isolatiewaarde van de kleding (waarbij ook de isolatie van de bureaustoel 
werd meegenomen) geschat. Het verband tussen de TSV en de operatieve temperatuur 
werd vastgelegd in een regressievergelijking6. De operatieve temperatuur waarbij volgens de 
regressievergelijking de TSV gelijk is aan 0, is de neutrale temperatuur (ook genoemd: de 
comforttemperatuur) voor het betreffende gebouw. Dit is de variabele die op de y-as staat 
in bijvoorbeeld Figuur 2.7, Figuur 3.1 en Figuur 3.2. 
 
  

 
4 Smart Controls And Thermal Comfort 
5 American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers is een in de Verenigde Staten 
opgerichte, internationale technische organisatie voor personen en organisaties die geïnteresseerd zijn in 
verwarming, ventilatie, airconditioning, en koeling. 
6 Een regressie-analyse is een statistische analysemethode om de relatie tussen variabelen te schatten. Op 
basis van een regressielijn door een puntenwolk, bestaande uit comforttemperaturen en buitentemperaturen 
kan op basis van de buitentemperatuur de comforttemperatuur in een bepaald gebouw worden voorspeld. De 
buitentemperatuur is hierbij dan de onafhankelijke variabele en de comforttemperatuur de afhankelijke 
variabele.  
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Vervolgens wordt in RP-884 het verband tussen de neutrale temperatuur en de gemiddelde 
effectieve buitentemperatuur in de betreffende maand berekend. In de nieuwste versie van 
de ASHRAE-standaard is dit vervangen door de heersende7 (prevailing) buitentemperatuur 
(ASHRAE 55, 2017). Dit levert bijvoorbeeld de middelste lijnen in Figuur 3.1 en Figuur 3.2 op. 
Tenslotte wordt rond deze lijnen een bandbreedte weergeven waarbinnen voor 80% van de 
gebruikers de thermische omgeving acceptabel is. Hierbij wordt uitgegaan van twee 
aannamen, namelijk dat bij een stem op een van de drie middelste categorieën van de 
ASHRAE-schaal de thermische omgeving acceptabel is en dat de verdeling van stemmen op 
de ASHRAE-schaal binnen elk gebouw voldoende gelijkenis vertoont met de verdeling van de 
PPD-functie in het PMV-model, om aan te nemen dat een stem op de ASHRAE-schaal van 
+0,85 of -0,85 overeenkomt met 80% algemene acceptatie (20% ontevredenen). Dit zijn 
bijvoorbeeld de onderste en de bovenste lijnen in Figuur 3.1 en Figuur 3.2. Op dezelfde wijze 
kunnen ook grenzen voor 90% acceptatie berekend worden. 

 

  
Figuur 3.1: Comforttemperatuur in relatie tot de buitentemperatuur in niet gekoelde 
gebouwen met natuurlijke ventilatie in RP-884. De rode en blauwe lijn geven respectievelijk 
de boven- en ondergrens van het gebied waarbinnen voor 80% van de gebruikers de 
thermische omgeving acceptabel is. Bron: deDear et al, 1997. 
 
Figuur 3.1 en Figuur 3.2 laten zien dat: 
 De comforttemperaturen samenhangen met de gemiddelde buitentemperatuur: hoe 

warmer het buiten is hoe hoger de comforttemperatuur binnen. Gebouwgebruikers 
wennen en adapteren aan temperaturen die met de buitentemperatuur mee variëren.  

 De comforttemperatuur in natuurlijk geventileerde, niet gekoelde gebouwen, sterker 
samenhangt met de buitentemperatuur dan in airconditioned gebouwen. 

 

 
7 De heersende buitentemperatuur wordt bepaald door het gemiddelde van de dagtemperatuur te bepalen van 
minimaal 7 en maximaal 30 opeenvolgende dagen, voorafgaand aan de betreffende dag. De dagtemperatuur 
wordt bepaald door het rekenkundig gemiddelde te nemen van de droge luchttemperatuur van de dag van 24 
uur. Zie voor verdere informatie ANSI/ASHRAE Standard 55-2017.  
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Figuur 3.2: Comforttemperatuur in relatie tot de buitentemperatuur in gebouwen met 
centrale airconditioning in RP-884. De rode en blauwe lijn geven respectievelijk de boven- en 
ondergrens van het gebied waarbinnen voor 80% van de gebruikers de thermische omgeving 
acceptabel is. Bron: deDear et al, 1997. 

3.3 VELDONDERZOEK NAAR ADAPTIEF THERMISCH COMFORT IN EUROPA 
Een tweede groot onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de EU met als doel het 
energiegebruik van airconditioning te beperken door het binnenklimaat een groter deel van 
de tijd free running te laten zijn door de ontwikkeling van regelsystemen op basis van 
adaptief comfort. Dit zogenaamde Scats onderzoek (McCartney, 2002; Nicol & Humphrey§s, 
2005) bestaat uit gebouwonderzoeken die gedurende een jaar meerdere malen werden 
uitgevoerd in 26 kantoorgebouwen in Frankrijk, Griekenland, Portugal, Zweden en het 
Verenigd Koninkrijk. Op een aantal punten gaat dit onderzoek uit van geheel andere 
aannames dan RP-884. Op de eerste plaats worden er geen regressievergelijkingen per 
gebouw gebruikt om de neutrale temperatuur te bepalen. In plaats daarvan wordt ervan 
uitgegaan dat het verband van de TSV met de operatieve temperatuur een vaste 
regressiecoëfficiënt heeft, genaamd de Griffiths-constante, genoemd naar de bedenker 
ervan. Hoe hoger deze regressiecoëfficiënt, des te sterker het verband tussen de neutrale 
temperatuur en de TSV. Deze constante kan niet rechtstreeks uit de data afgeleid worden, 
omdat geobserveerde regressiecoëfficiënten lager zijn dan de werkelijke waarden door 
verstorende factoren. Deze kunnen zijn: 
- Meetfouten bij het bepalen van de operatieve temperatuur: een zekere mate van 

meetfout zal er altijd zijn; 
- Fouten in de vergelijking waarmee de operatieve temperatuur wordt berekend: de 

optimale index voor de omgevingstemperatuur kan net anders zijn dan de operatieve 
temperatuur; 

- Gedragsmatige adaptatie: wanneer de binnentemperatuur over een breder bereik 
varieert, zullen gebruikers vaker hun kledingisolatie aanpassen, waardoor de 
geobserveerde regressiecoëfficiënt lager is dan de werkelijke waarde; 



 
 
32 

- Psychologische adaptatie: mogelijk zijn gebruikers die gewend zijn aan een grotere 
bandbreedte van binnentemperaturen minder gevoelig voor verandering in temperatuur 
dan gebruikers die aan een smallere bandbreedte gewend zijn, waardoor bij een grotere 
bandbreedte van binnentemperaturen de geobserveerde regressiecoëfficiënt lager is 
dan de werkelijke waarde. 

 

 
Figuur 3.3: Gemiddelde waarden van de regressie coëfficiënten en de standaarddeviatie van 
de operatieve temperatuur in RP-884 en SCATs databases. Bron: Nicol & Humphreys, 2005. 

 
Figuur 3.3 laat het verband zien tussen de geobserveerde regressiecoëfficiënt en de 
standaarddeviatie (statistische maat voor spreiding) van de operatieve temperatuur binnen. 
De curve vertoont een maximum van ongeveer 0,4 bij een standaarddeviatie van de 
binnentemperatuur van ongeveer 1,0. Daaronder is de regressiecoëfficiënt iets lager, wat 
waarschijnlijk komt door meetfouten en fouten in de gebruikte vergelijking die zwaarder 
tellen als de spreiding van de binnentemperatuur laag is. Daarboven is de 
regressiecoëfficiënt duidelijk lager naarmate de spreiding van de binnentemperatuur hoger 
is, wat waarschijnlijk komt door gedragsmatige adaptatie en mogelijk ook psychologische 
adaptatie. Omdat er bij de geobserveerde regressiecoëfficiënt van 0,4 waarschijnlijk ook 
sprake is van enige verlaging van de geobserveerde regressiecoëfficiënt door verstorende 
factoren wordt in het SCATs onderzoek gekozen voor een regressiecoëfficiënt van 0,5. Met 
deze vaste regressiecoëfficiënt kan uit elke combinatie van een thermische sensatiestem en 
een operatieve temperatuur de neutrale temperatuur berekend worden door de volgende 
vergelijking: 
 

Neutrale temperatuur = operatieve temperatuur - TSV / 0,5 
 
Vervolgens wordt het verband van de neutrale temperatuur met de buitentemperatuur 
vastgesteld. Hiervoor wordt de running mean outdoor temperature gebruikt. In RP-884 
wordt het gemiddelde van de dag- en nachttemperaturen over de betreffende maand 
gebruikt. Het Scats onderzoek daarentegen gebruikt de running mean outdoor temperature, 
RMOT (in de onderstaande vergelijking: Trm). Deze wordt als volgt bepaald: 
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Trm = (1- a) . (Tod-1 + a. Tod-2 + a2Tod-3 + a3Tod-4 + ...) 

 
waarbij 
Trm = lopend gemiddelde buitentemperatuur; 
Tod-1 = gemiddelde van de maximum en minimum buitentemperatuur gisteren; 
Tod-2 = gemiddelde van de maximum en minimum buitentemperatuur eergisteren;  
Tod-3 = gemiddelde van de maximum en minimum buitentemperatuur eer-eergisteren; 
Tod-4 = etc. 
a is een constante die de snelheid definieert waarmee de running mean reageert op de 
buitentemperatuur. Meestal wordt voor a een waarde van 0,8 aangehouden.  
 
Deze vergelijking komt erop neer dat de gemiddelde comforttemperaturen in gebouwen 
bepaald kunnen worden op basis van een gemiddelde buitentemperatuur van de afgelopen 
dagen, waarbij de meest recente dagen het zwaarst worden meegewogen. De reden 
hiervoor is dat uit het SCATs onderzoek blijkt dat de invloed die de buitentemperatuur heeft 
op de verwachtingen van de gebruikers en op de keuze van de clo-waarde, bepaald wordt 
door de dagen direct vóór de betreffende dag, waarbij de meest recente dagen het zwaarst 
meetellen. Tenslotte wordt, evenals in RP-884, een bereik aangegeven waarbinnen de 
binnentemperatuur moet vallen, om te bereiken dat voldoende gebruikers zich comfortabel 
voelen. In RP-884 werd dit afgeleid uit de PPD-vergelijking in het PMV-model, in het SCATs 
onderzoek wordt dit gedaan op basis van een geobserveerd verband tussen afwijking van de 
werkelijke temperatuur van neutrale temperatuur en het percentage gebruikers dat zich 
comfortabel voelt (Figuur 6.1). Dit leidt dan tot temperatuurgrenzen zoals weergegeven in 
Figuur 6.2. In het Scats onderzoek werd onderscheid gemaakt tussen free running enerzijds 
en verwarmde en gekoelde omstandigheden anderzijds wat geheel verschillende verbanden 
oplevert, zie Figuur 3.4. 
 

 
Figuur 3.4: Gemiddelde binnencomforttemperaturen voor free running (getrokken lijnen) en 
verwarmde en gekoelde gebouwen (streepjeslijn), afhankelijk van de running mean outdoor 
temperature (Scats onderzoek). Bron: Nicol & Humphreys, 2005. 
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Formeel mogen de normen die zijn gebaseerd op RP-884 en het SCATs onderzoek niet met 
elkaar vergeleken worden, omdat er zoveel verschillen zijn in de wijze waarop zij zijn 
ontwikkeld. Maar het is informatief om dit juist wel te doen om de volgende redenen. De 
locaties waar beide onderzoeken zijn uitgevoerd zijn voor een groot deel verschillend, maar 
er is ook overlap. Verder zou de differentiatie in klimaat tussen de locaties in RP-884 dit 
onderzoek ook voldoende representatief moeten maken voor Europa. Het berekenen van 
neutrale temperaturen per gebouw op grond van de data van dat gebouw, zoals in RP-884, 
of het uit het totaal van de data afleiden van een constante regressiecoëfficiënt, zoals in het 
SCATs onderzoek, zijn beide legitieme methoden. Het vaststellen van temperatuurgrenzen 
op basis van de PPD-vergelijking in het PMV-model, zoals in RP-884, of op basis van een 
geobserveerd verband, zoals in het SCATs onderzoek, zijn ook beide legitieme methoden. 
Het enige punt waar het verschil in aanpak wel uitmaakt is de maat voor de 
buitentemperatuur, die bij het SCATs onderzoek adequater is dan in RP-884. 
 
Wanneer de bandbreedtes van RP-884 en SCATs worden vergeleken, blijkt dat het verschil 
klein is, vooral in de bovengrenzen voor 80% tevredenheid. Beide bovengrenzen lopen 
vrijwel parallel en hebben een verschil in de toegestane operatieve temperatuur van 
maximaal 1K. De grote overeenkomst tussen de normen op basis van respectievelijk RP-884 
en de SCATs-studie bevestigt de geldigheid van de resultaten van beide studies en de daarop 
gebaseerde normering. De belangrijkste reden om te kiezen voor de Europese norm op basis 
van de SCATs-studie is niet alleen dat deze studie representatiever is voor de Europese 
situatie, maar ook vanwege de betere maat van de buitentemperatuur: de running mean 
outdoor temperature (RMOT).  
 
In Figuur 3.5 liggen de neutrale of comforttemperaturen van ieder onderzocht gebouw 
binnen een bandbreedte. De afstand tot de gemiddelde regressielijn is geen meetfout, maar 
zijn de werkelijke comforttemperaturen (Humphreys & Nicol, 2018). Dit betekent dat er voor 
iedere buitentemperatuur verschillende gemiddelde binnencomforttemperaturen gevonden 
worden en dat er dus lokale verschillen zijn in de relatie tussen de buitentemperatuur en 
binnencomforttemperaturen. Er zijn dus in verschillende klimaten en culturen verschillende 
relaties tussen de buitentemperatuur en de comforttemperatuur, maar deze liggen allen wel 
binnen de in Figuur 3.5 getoonde bandbreedte.  
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Figuur 3.5: De relatie tussen de neutrale temperatuur en de heersende buitentemperatuur op 
basis van de RP-884 en SCATs-databases. Elk punt is een aparte survey. Bron: Nicol & 
Humphreys, 2005. 
 
De SCATs data geven bijvoorbeeld de maatgevende relatie voor Europese gebouwen en een 
vergelijkbaar klimaat en cultuur, maar dat kan afwijken van bijvoorbeeld India (Manu et al., 
2016) en zuid-Brazilië (Rupp et al., 2018a). Verder is het meeste onderzoek uitgevoerd in 
kantoren en er is nog weinig bekend over het thermisch comfort en adaptieve gedrag in 
woningen, scholen en zorginstellingen. Het is dus van groot belang dat dergelijk onderzoek 
wordt uitgevoerd in verschillende klimaatzones en typen gebouwen om het adaptieve model 
verder te vervolmaken. Een aanzet hiertoe wordt beschreven in hoofdstuk 8. 
 
In Figuur 3.6 zijn de comforttemperaturen die met het PMV-model zijn voorspeld, 
vergeleken met de werkelijk waargenomen comforttemperaturen voor de natuurlijk 
geventileerde, free running gebouwen. Het PMV-model is enigszins adaptief, omdat je wel 
rekening kunt houden met de verschillen in kledingisolatie over de seizoenen, zodat in elk 
geval een deel van de gedragsmatige adaptatie wordt meegenomen. Daarom is er een zeker 
verband tussen de buitentemperatuur en de berekende neutrale binnentemperatuur (de 
rode lijn in Figuur 3.6). Maar in free running omgevingen blijkt dat het PMV-model het 
thermisch comfort niet goed voorspelt. Bij buitentemperaturen boven 20°C voorspelt het 
een lagere comforttemperatuur dan wordt geobserveerd, wat overeenkomt met de al 
eerdergenoemde overschatting van het warmtegevoel door het PMV-model Figuur 2.5 en 
Figuur 2.7. Bij buitentemperaturen onder 20°C voorspelt het een hogere 
comforttemperatuur dan wordt geobserveerd. Dit komt doordat in free running omgevingen 
de temperatuur die mensen onbewust verwachten, afhankelijk is van de temperaturen van 
de afgelopen dagen. Hierdoor hangen in free running omgevingen de comforttemperaturen 
in werkelijkheid sterker samen met de buitentemperatuur, dan uit het PMV-model blijkt (de 
Dear & Brager, 2002), zoals te zien in de blauwe lijn in Figuur 3.6. 
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Figuur 3.6: Door het PMV-model voorspelde comforttemperaturen (PREDICTED) vergeleken 
met de waargenomen comforttemperaturen (OBS) in natuurlijk geventileerde gebouwen en 
het berekende verband tussen de waargenomen comforttemperatuur en de gemiddelde 
maandelijkse buitentemperatuur voor natuurlijk geventileerde gebouwen (FITTED TO OBS). 
Bron: Nicol & Humphreys, 2005. 
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4  THERMISCHE ADAPTATIE 

4.1 INLEIDING 
Hoewel de meeste mensen tegenwoordig meer dan 90% van de tijd binnen doorbrengen 
(wonen, werken, reizen) is de mens evolutionair gezien een buitendier (Baker, 2004). De 
eerste mensachtigen leefden buiten, zonder kleding en zonder hut. Door beschutting te 
zoeken in grotten en onder bomen, in de zon te gaan zitten en kleding te maken paste de 
mens zich aan weersomstandigheden en klimatologische variaties aan. Drie en een half 
miljoen jaar later, vlak voor de industriële revolutie, leefden onze voorouders nog steeds een 
groot deel van de dag buiten. Ze waren bezig met het land bewerken, zaaien, oogsten, 
irrigeren, draineren, vissen, jagen, bomen zagen, hutten bouwen, huizen en kerken bouwen 
en dat gebeurde allemaal grotendeels buiten. Mensen bezaten uitgebreide kennis van 
temperatuur, wind, bewolking en regen. Op veel plaatsen op de wereld ontstond 
architectuur waarbij rekening werd gehouden met het buitenklimaat om het binnen in 
woningen en andere gebouwen zo behaaglijk mogelijk te maken. Voorbeelden zijn 
windvangers in het oude Perzië die luchtstroming binnen in het gebouw brengen om voor 
verkoeling te zorgen, patio’s in zuid Spanje, gelegen tussen hoge gebouwen voor schaduw en 
met veel groen waardoor de temperatuur door verdamping lager wordt. In andere gebieden 
werden dikke lemen wanden toegepast om warmte te bufferen in combinatie met kleine 
ramen. In tropische vochtige streken werden huizen gebouwd met enorme overhangende 
daken voor schaduw en open wanden om wind toe te laten. 
 
Vanaf de industriële revolutie tot heden, een te verwaarlozen moment op de 
evolutietijdschaal, wordt er steeds meer binnen gewerkt en gewoond. Tot halverwege de 
vorige eeuw was er vaak nog een nauwe relatie tussen het binnen- en buitenklimaat. 
Mensen waren gewend aan binnentemperaturen in de winter van 10°C of zelfs lager en in 
de zomer werd het binnen soms warmer dan buiten. Door de uitvinding van airconditioning 
in het begin van de twintigste eeuw en door steeds betere bouwtechnieken werd het 
mogelijk het binnenklimaat vrijwel onafhankelijk van het buitenklimaat te maken. Overal op 
de wereld verschenen in de meest uiteenlopende klimaten dezelfde soort gebouwen met 
een identiek binnenklimaat. De laatste jaren toont onderzoek echter steeds duidelijker aan 
dat mensen zich juist prettiger en gezonder voelen in een binnenklimaat dat in zekere mate 
op een natuurlijke wijze mee varieert met het buitenklimaat. Waarschijnlijk komt dit doordat 
we dit als soort al tienduizenden, zo niet miljoenen jaren zo gewend zijn. Maar wat houdt 
deze adaptatie nu precies in? Mensen in gebouwen hebben verschillende mogelijkheden om 
te adapteren aan de thermische omgeving. Er kan hier onderscheid gemaakt worden in 
gedragsmatige, fysiologische en psychologische adaptatie, waarbij er interactie tussen de 
eerste en derde vorm van adaptatie kan plaatsvinden.  

4.2 GEDRAGSMATIGE ADAPTATIE 
Tevredenheid over het binnenklimaat wordt in sterke mate beïnvloed door de mogelijkheden 
die gebruikers hebben om de factoren die hun warmtegevoel bepalen te beïnvloeden en af 
te stemmen op hun wensen (Figuur 2.8). De belangrijkste hiervan zijn het verhogen of 
verlagen van de luchtsnelheid en de luchttemperatuur, door ramen of deuren te openen of 
te sluiten of een plafond- of tafelventilator te gebruiken en het aanpassen van de 
kledingisolatie door kledingstukken aan of uit te trekken of te vervangen. Andere 
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gedragsmatige aanpassingen zijn zon of juist schaduw op zoeken, meer of minder 
inspanningen doen (hoger of lager metabolisme), warme of koude dranken drinken en op 
een warmere of koelere plek binnen het gebouw gaan zitten. 
 
In natuurlijk geventileerde gebouwen, die per definitie te openen ramen hebben, kunnen de 
bewoners de luchtsnelheid en temperatuur variëren door het raam meer of minder open te 
zetten. In airconditioned gebouwen met een gesloten gevel is deze mogelijkheid niet of zeer 
beperkt aanwezig8. In de Thermal Comfort Database II (zie hoofdstuk 8) zijn de verbanden 
onderzocht van de gemiddelde luchtsnelheid binnen en de clo-waarde met de gemiddelde 
binnentemperatuur voor verschillende gebouwtypen (Parkinson, de Dear & Brager, 2020).  
Figuur 4.1 laat het verband zien van de gemiddelde luchtsnelsnelheid binnen met de 
gemiddelde binnentemperatuur voor drie gebouwtypen: airconditioned, mixed-mode en 
natuurlijk geventileerd.  

 
Figuur 4.1: De gemiddelde luchtsnelheid voor drie gebouwtypen. De vorm van de punten 
geeft de regio weer: cirkel=Europa en VS; driehoek=Azië; vierkant=overig. De lichtgrijze 
stippen tonen alle datapunten voor vergelijkingsdoeleinden. Bron: Parkinson, de Dear & 
Brager, 2020.  

 
Wanneer de regressiecoëfficiënten9, inclusief de kwadratische term, van de gebouwtypen 
met elkaar vergeleken worden, blijkt de regressiecoëfficiënt het laagst bij airconditioned 
gebouwen en het hoogst bij natuurlijk geventileerde gebouwen. De mixed mode gebouwen 
liggen hier tussenin.   

 
8 In sommige gebouwen met volledige airconditioning zijn in beperkte mate te openen ramen opgenomen. Dit 
is veelal gedaan om tegemoet te komen aan de wens van de opdrachtgever of gebruikers, maar het ontwerp is 
soms onvoldoende doordacht om te kunnen spreken van effectief te openen ramen. 
9 De regressiecoëfficiënt geeft aan hoe de ene variabele verandert per eenheid verandering van de andere 
variabele (‘b’ in de vergelijking van een regressielijn y = a + bx). Met andere woorden, de regressiecoëfficiënt 
(b) is de helling van de regressielijn. Dit in tegenstelling tot de correlatiecoëfficiënt (r) die aangeeft hoe sterk dit 
verband is. 
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De verklaarde varianties (R²)10 zijn vrijwel gelijk. Blijkbaar zijn gebruikers van natuurlijk 
geventileerde gebouwen iets actiever met het aanpassen van de luchtsnelheid binnen dan 
die van mixed mode en vooral airconditioned gebouwen.  
 
Ook onderzochten zij het verband van de kledingisolatie (clo-waarde) met de gemiddelde 
binnentemperatuur (Figuur 4.2). 

 
Figuur 4.2: Gemiddeld kledingisolatieniveau voor elk type gebouw per 
conditioneringsstrategie. De vorm geeft de regio aan; cirkel = Europa; driehoek = Azië; 
vierkant = overig. De lichtgrijze stippen tonen alle datapunten voor vergelijking. Bron: 
Parkinson, de Dear & Brager, 2020.  

 
De verbanden zijn sterker dan bij luchtsnelheid (Figuur 4.1) en de verschillen tussen de 
gebouwtypen zijn groter. Bij airconditioned gebouwen leidt iedere graad verhoging van de 
binnentemperatuur tot een gemiddelde verlaging van de clo-waarde van 0,0299, bij mixed 
mode gebouwen tot een gemiddelde verlaging van 0,0343 en bij natuurlijk geventileerde 
gebouwen tot een gemiddelde verlaging van 0,0543. Ook zijn de verklaarde varianties 
duidelijk verschillend: R² = 0,052 bij airconditioned gebouwen, R² = 0,19 bij mixed mode 
gebouwen en R² = 0,57 bij natuurlijk geventileerde gebouwen. Dit hoeft niet 
noodzakelijkerwijs op een sterker verband te wijzen bij mixed mode en natuurlijk 
geventileerde gebouwen. Het kan (deels) veroorzaakt zijn doordat de spreiding in 
binnentemperaturen in natuurlijk geventileerde gebouwen groter is dan bij de andere 
gebouwtypen, maar kan ook duiden op een sterker verband. 
  

 
10 De variantie is een spreidingsmaat, een maat voor de verschillen binnen een variabele. De verklaarde 
variantie (R2) geeft aan in hoeverre de ene variabele de andere beïnvloedt en varieert tussen 0% (geen enkele 
invloed) en 100% (volledige samenhang). De verklaarde variantie is gelijk aan het kwadraat van de correlatie (r) 
tussen de variabelen. De correlatie is een maat voor de samenhang tussen twee variabelen en varieert van 1.0 
(volledige samenhang) via 0,0 (geen enkele samenhang) tot -1,0 (volledige tegengestelde samenhang). Omdat 
de correlatie een waarde heeft tussen +1,0 en -1,0 is de verklaarde variantie altijd lager dan de correlatie. 
Alleen kijken naar de correlatie kan er toe leiden dat men de samenhang gevoelsmatig overschat. Zo kan een 
correlatie van 0,30 best substantieel lijken, maar de verklaarde variantie is niet hoger dan 9%. Correlaties 
moeten boven circa 0,50 liggen om tot een substantiële verklaarde variantie te komen. Voorbeelden: wanneer 
r=0,50, R2=25%; wanneer r=0,70, R2=49%. 
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Tezamen duiden deze verbanden erop dat gebruikers van natuurlijk geventileerde 
gebouwen actiever zijn in het aanpassen van hun kledingisolatie dan gebruikers van mixed 
mode gebouwen en vooral airconditioned gebouwen. Mensen hebben van nature het 
vermogen om zich door gedrag, zoals het variëren van kledingisolatie, aan wisselende 
temperaturen aan te passen, waardoor zij comfortabel blijven. In een geconditioneerde 
omgeving, waar de klimaatinstallatie ontworpen is om de temperatuur te regelen, hoeven 
en kunnen de bewoners vaak niets te doen voor hun thermisch comfort en wordt 
gedragsmatige adaptatie hen als het ware afgeleerd. In de psychologie wordt dit learned 
helplessness genoemd (Carlsen, 2010). 

4.3 FYSIOLOGISCHE ADAPTATIE 
Zoals in paragraaf 2.2 is uiteengezet moet de kerntemperatuur van het menselijk lichaam op 
37°C gehouden worden. Wanneer de kerntemperatuur hiervan dreigt af te wijken volgen er 
onwillekeurige fysiologische reacties (Figuur 2.8). De belangrijkste zijn vasoconstrictie en 
rillen bij een te lage temperatuur en vasodilatatie en zweten bij een te hoge temperatuur 
(vasoconstrictie en vasodilatatie treden al op vóór gedragsmatige adaptatie). Mensen die 
langdurig in een airconditioned omgeving verblijven, verliezen een deel van het fysiologisch 
adaptatievermogen van het lichaam om adequaat op temperatuurwisselingen, en met name 
hogere temperaturen, te reageren. Dit blijkt onder andere uit een laboratoriumonderzoek 
waar twee groepen proefpersonen met elkaar vergeleken werden (Yu et al., 2012). De ene 
groep bestond uit personen die gedurende de voorafgaande zomer meer dan 10 uur per dag 
in een airconditioned omgeving (meestal de werkomgeving) verbleven, hierna genoemd: de 
airconditioned groep. De andere groep waren personen die gedurende de voorafgaande 
zomer minder dan 2 uur per dag in een airconditioned omgeving verbleven, hierna genoemd 
de natuurlijk geventileerde groep. De personen van beide groepen werden blootgesteld aan 
een heat shock door hen van een ruimte met een temperatuur van 26°C te brengen naar een 
ruimte met een temperatuur van 36°C. Daarbij werd naar de thermische sensatie gevraagd. 
Bij de gematigde temperatuur rapporteerden beide groepen dezelfde thermische sensatie en 
hetzelfde comfortniveau. Maar bij de hoge temperatuur voelde de airconditioned groep zich 
warmer en minder comfortabel dan de natuurlijk geventileerde groep. Om dit te kunnen 
verklaren werden verschillende fysiologische metingen verricht die indicatief zijn voor hoe 
het lichaam reageert op de heat shock, waaronder huidtemperatuur en zweet volume. Ook 
werden de bloedwaarden van het heat shock protein 70 (HSP70) gemeten. Dit eiwit heeft een 
beschermende functie tegen warmtestress.  
 
Het bleek dat elk van deze parameters voor een deel verklaarden waarom de natuurlijk 
geventileerde groep zich bij hogere temperaturen comfortabeler en minder warm voelde: 
- Bij de gematigde temperatuur had de natuurlijk geventileerde groep een hogere 

huidtemperatuur dan de airconditioned groep. Tijdens de blootstelling aan de hoge 
temperatuur nam de huidtemperatuur van zowel de natuurlijk geventileerde groep als 
van de airconditioned groep toe, maar de waarde voor de natuurlijk geventileerde groep 
bleef hoger dan die van de airconditioned groep. Dit duidt op een betere fysiologische 
adaptatie van de natuurlijk geventileerde groep aan de hoge temperatuur.   

- Bij de hogere temperatuur zweette de natuurlijk geventileerde groep meer dan de 
airconditioned groep, waardoor bij de natuurlijk geventileerde groep meer 
lichaamswarmte door zweetverdamping werd afgestaan aan de omgeving. Ook dit duidt 
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op een betere fysiologische adaptatie van de natuurlijk geventileerde groep aan de 
hogere temperatuur. 

- De blootstelling aan de heat shock had bij beide groepen geen effect op het HSP70-
niveau. Maar bij beide temperaturen waren de HSP70-niveaus van de natuurlijk 
geventileerde groep ongeveer anderhalf maal zo hoog als die van de airconditioned 
groep. 

4.4 PSYCHOLOGISCHE ADAPTATIE 
Hoewel gedragsmatige en fysiologische adaptatie de warmtebalans van het lichaam dichter 
bij een neutrale warmtebalans brengen, wordt hierdoor de warmtebalans niet altijd geheel 
tot neutraal teruggebracht. Toch kunnen gebouwgebruikers zich ook dan comfortabel voelen. 
Dit is mogelijk omdat zij op basis van ervaringen in het verleden verwachtingen hebben over 
hogere en lagere temperaturen die zich voordoen in bepaalde situaties. Uit RP-884 blijkt dat 
de spreiding van acceptabele temperaturen voor een belangrijk deel samenhangt met de 
spreiding van de gemeten temperatuur in ieder afzonderlijk gebouw. Dit geeft aan dat 
wanneer bewoners op grond van eerdere ervaring een grotere spreiding in temperaturen 
verwachten, zij ook een grotere spreiding van temperaturen acceptabel vinden. 
 
Omgekeerd houdt dit ook in dat, als door eerdere ervaring, bewoners een constante 
temperatuur verwachten, de spreiding van temperaturen die acceptabel worden gevonden 
overeenkomstig wordt versmald. Belangrijk hierbij is dat gewenning aan een grotere 
spreiding alleen werkt als deze spreiding op een voor de bewoners begrijpelijke manier 
samenhangt met de buitentemperatuur, zoals in niet gekoelde gebouwen het geval is. 
Wanneer de binnentemperaturen niet samenhangen met de buitentemperaturen, maar door 
willekeurige variaties in de werking van het airconditioningsystem veroorzaakt worden, 
neemt de acceptatie van temperatuurvariaties af. Verwachtingen hangen dus samen met het 
soort gebouw. Wanneer gebruikers ervaring hebben met zowel natuurlijk geventileerde als 
airconditioned gebouwen, zullen zij in natuurlijk geventileerde gebouwen in de zomer ook 
hogere temperaturen verwachten en accepteren. Hoe fijnmazig de verwachting van 
gebruikers werkt laten Wagner et al. (2006) zien. Het blijkt dat gebruikers van natuurlijk 
geventileerde gebouwen ’s zomers hogere temperaturen accepteren in de middag dan in de 
ochtend (Figuur 4.3). Een temperatuur van 25,5 °C in de ochtend wordt nog als enigszins 
warm ervaren, in de middag wordt dezelfde temperatuur ervaren als precies goed. Dit is zo 
omdat gebruikers in de middag hogere temperaturen verwachten dan in de ochtend. 
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Figuur 4.3: Thermische sensatiestemmen in relatie tot de operatieve temperatuur. De rode 
rechthoeken geven het gemiddelde en de 50% bandbreedte van de stemmen in de ochtend; 
de groene rechthoeken van de stemmen in de middag. Bron: Wagner et al., 2006. 

 
Het belang van verwachtingen van gebruikers wordt verder onderstreept door het feit dat 
mensen in semi-buitenomgevingen, bijvoorbeeld een overdekt buitenterras of een 
binnenruimte die in open verbinding staat met de buitenlucht, een veel groter bereik aan 
omgevingstemperaturen accepteren dan in binnenomgevingen (Nakano & Tanabe, 2003a). 
Ook zijn zij actiever bij het aanpassen van hun kleding (Nakano & Tanabe, 2003b). Hoewel 
gebruikers in semi-buitenomgevingen invloed hebben op de isolatiewaarde van hun kleding 
en misschien enige invloed op de luchtsnelheid en de stralingstemperatuur door op een 
andere plaats te gaan zitten, is hun invloed op de luchttemperatuur vrijwel te verwaarlozen. 
De grotere tolerantie komt daarom in grote mate door de aangepaste verwachting die de 
gebruikers in semi-buitenomgevingen hebben in combinatie met het aanpassen van hun 
kleding. 

4.5 DE INTERACTIE TUSSEN GEDRAGSMATIGE EN PSYCHOLOGISCHE ADAPTATIE 
De binnenmilieukwaliteit is belangrijk voor de algehele tevredenheid over gebouwen en het 
thermisch comfort is de belangrijkste binnenmilieufactor, maar thermisch comfort wordt 
verschillend ervaren in verschillende typen gebouwen. In onderzoek naar 
marketingstrategieën wordt onderscheid gemaakt tussen basisfactoren, bonusfactoren en 
proportionele factoren. Basisfactoren zijn factoren die door de consumenten als 
vanzelfsprekend verwacht worden en dus minimale vereisten zijn. Het voldoen aan extra 
hoge eisen leidt bij deze factoren niet tot een hogere mate van tevredenheid over het 
product als geheel, maar wanneer niet wordt voldaan aan de minimale vereisten, zal dit tot 
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ontevredenheid leiden. Dus het negatieve effect op de algemene tevredenheid van een 
slechte prestatie van een basisfactor is groter dan het positieve effect van een extra goede 
prestatie. Bonusfactoren zijn eigenschappen die niet worden verwacht door consumenten. 
Het niet voldoen aan deze eigenschappen zal niet tot ontevredenheid over het product als 
geheel leiden. Wanneer echter wel aan een of meer bonusfactoren wordt voldaan zal de 
tevredenheid van de gebruikers over het product toenemen. Dus het positieve effect op de 
algemene tevredenheid van een goede prestatie van een bonusfactor is groter dan het 
negatieve effect van een slechte prestatie van die bonusfactor. Bij proportionele factoren is 
het effect op de tevredenheid van de consumenten proportioneel verdeeld. Als op deze 
factoren goed wordt gepresteerd zijn de consumenten tevreden over het product als geheel, 
als ze slecht presteren zijn de consumenten ontevreden (Figuur 4.4). 
 

 
Figuur 4.4: Model voor marketingstrategieën toepasbaar op tevredenheid over het 
binnenmilieu. Bron: Kim & de Dear, 2012. 

 
Kim & de Dear (2012) onderzochten de toepasbaarheid van deze indeling op het 
binnenmilieu. Zij maakten daarbij gebruik van een dataset waarin van gebruikers van 
verschillende kantoorgebouwen zowel de waardering van afzonderlijke binnenmilieufactoren 
als de waardering van het binnenmilieu als geheel bekend was. Tevens was van de gebouwen 
bekend of zij airconditioned, natuurlijk geventileerd of mixed-mode waren. (Mixed mode is in 
dit onderzoek gedefinieerd als airconditioned gebouwen met te openen ramen, zoals ook in 
de analyses van RP-884). Uit het onderzoek blijkt dat thermisch comfort een basisfactor is in 
airconditioned gebouwen, een proportionele factor in mixed-mode gebouwen en een 
bonusfactor in natuurlijk geventileerde gebouwen.  
 
Thermisch comfort is een minimum vereiste voor mensen die in centraal geklimatiseerde 
gebouwen werken. Zij merken het binnenklimaat niet op als het aan de verwachtingen 
voldoet, maar wanneer het thermisch comfort in die gebouwen als onvoldoende wordt 
beschouwd, daalt de algemene tevredenheid van de bewoners over hun werkplek 
aanzienlijk. De thermische prestaties in gebouwen met airconditioning worden dus pas 
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opgemerkt wanneer zij niet aan de verwachtingen voldoen. In natuurlijk geventileerde 
gebouwen zijn de verwachtingen minder hooggespannen. Thermisch discomfort leidt niet tot 
een negatieve waardering van het binnenmilieu als geheel. Maar als het thermisch 
binnenklimaat als goed wordt ervaren, draagt dit bij aan een positieve waardering van het 
binnenmilieu. In mixed-mode gebouwen leidt thermisch comfort tot een grotere waardering 
van het binnenmilieu als geheel en thermisch discomfort tot een lagere waardering.  
 
Dat thermisch comfort een bonusfactor is in natuurlijk geventileerde gebouwen komt door 
de combinatie van de invloed die gebruikers hebben op het thermisch binnenklimaat, 
waardoor zij zich ook medeverantwoordelijk voelen voor hun eigen thermisch comfort, en 
het begrip dat zij hebben dat in natuurlijk geventileerde gebouwen de binnentemperatuur 
meebeweegt met de buitentemperatuur. Verder blijken gebruikers in natuurlijk geventileerde 
gebouwen meer aandacht te hebben voor de plaatselijke weersomstandigheden. Dit 
beïnvloedt hun verwachtingspatroon, waardoor ze in zekere mate anticiperen op de 
binnentemperatuur en daardoor ook aanpassingen kunnen doen. In airconditioned 
gebouwen hebben gebruikers minder invloed op hun directe omgeving dan in natuurlijk 
geventileerde gebouwen en hebben zij minder aandacht voor de plaatselijke 
weersomstandigheden. Bovendien hebben zij het vermogen om hun warmtebalans te 
regelen door hun kledingisolatie aan te passen gedeeltelijk afgeleerd (Carlsen, 2010). Op 
grond van ervaringen met het huidige gebouw, of met airconditioned gebouwen in het 
verleden, verwachten zij dat het gebouw zorgt voor de juiste temperatuur. Zij voelen zich niet 
verantwoordelijk voor hun eigen thermisch comfort. Daarom is in airconditioned gebouwen 
thermisch comfort een basisfactor. 
 
Interessant is dat er in het onderzoek van Kim & de Dear nog een factor is gevonden die een 
basisfactor is in airconditioned gebouwen en een bonusfactor in natuurlijk geventileerde 
gebouwen: geluidniveau. Deze factor heeft verschillende betekenissen in airconditioned en 
natuurlijk geventileerde gebouwen. In het algemeen zijn er drie soorten bronnen van geluid 
in een kantoorruimte: 
- Geluid van buiten, bij natuurlijk geventileerde gebouwen wordt dit hoofdzakelijk bepaald 

door het geluidniveau buiten en hoever de ramen geopend zijn; 
- Geluid van de luchtbehandelingsinstallatie; 
- Geluid van collega’s en kantoorapparatuur in de betreffende werkruimte. 
 
In airconditioned gebouwen zal door de gesloten gevel het geluid van buiten niet bepalend 
zijn voor het geluidniveau, tenzij de geluidisolatie van de gevel zeer laag is of het 
geluidniveau zeer hoog. Er zal wel geluid zijn van de luchtbehandelingsinstallatie, waarbij het 
geluidniveau afhankelijk is van de wijze waarop de lucht wordt ingeblazen. In volledig 
airconditioned gebouwen die zijn ingedeeld als open ruimten van verschillende grootte zal er 
vaak geluid zijn van collega’s in de betreffende werkruimten. Het geluid van de 
luchtbehandelingsinstallatie, waarbij de mate van hinder afhangt van het geluidniveau, is 
door de gebruikers niet te beïnvloeden. Wanneer het geluid als hinderlijk wordt ervaren, kan 
het ook leiden tot symptomen als hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieverlies. De 
hinderlijkheid van het geluid van collega’s en kantoorapparatuur in de betreffende ruimte 
wordt niet bepaald door het geluidniveau (Nemecek, 1980). Hinder is groter naarmate de 
verstaanbaarheid en de informatieve inhoud groter zijn en de lokaliseerbaarheid, 
voorspelbaarheid en ervaren noodzakelijkheid kleiner. Ook deze zaken zijn door de 
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gebruikers niet te beïnvloeden. Hinder door geluiden van collega’s en kantoorapparatuur kan 
ook leiden tot symptomen als hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieverlies (Cohen & 
Weinstein, 1982). Het is dan ook begrijpelijk dat geluid in airconditioned gebouwen een 
basisfactor is. Als geluid als hinderlijk wordt ervaren, leidt het ook tot symptomen die 
kwantiteit en de kwaliteit van het werk negatief beïnvloeden (Vroon et al., 1990). Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat ook de waardering van het binnenmilieu als geheel daalt. 
 
Natuurlijk geventileerde gebouwen bieden de gebruikers optimale mogelijkheden om de 
positieve en de negatieve effecten van het openen van ramen tegen elkaar af te wegen. Op 
het ene moment zal men het raam (verder) openen om meer verkoeling te verkrijgen. Men 
neemt dan het hogere geluidniveau van buiten voor lief, wat goed mogelijk is omdat men 
zich er zelf verantwoordelijk voor voelt en omdat ontevredenheid over het geluidniveau niet 
leidt tot onvrede over het binnenmilieu als geheel. Geluid is in dit soort gebouwen een 
bonusfactor. Op een ander moment, bijvoorbeeld als men voor een bepaalde periode extra 
geconcentreerd wil werken, kan men het raam sluiten (of op een zeer kleine opening zetten, 
als dat mogelijk is). Als het daardoor iets warmer wordt, zal men ook dat voor lief nemen, 
omdat ook voor thermisch comfort geldt dat dat een bonusfactor is. Ook is men zelf 
verantwoordelijk voor de keuze. Verder kan men ook een goed compromis tussen thermisch 
comfort en geluidniveau kiezen door het geopende raam in een tussenstand te stellen. 
Hieruit volgt ook het belang van de mogelijkheid om bij ramen tussenstanden in te kunnen 
stellen en van een indeling in kamerkantoren. 
 
Het belang van adaptieve mogelijkheden en het gebruik ervan wordt vaak niet onderkend.  
Dit geldt ook voor nieuwe hoogwaardige gebouwen waarbij passieve 
klimatiseringstechnieken zijn toegepast, die een actieve betrokkenheid van de bewoners 
vereisen om doelstellingen op het gebied van energiebesparing en comfort voor de 
bewoners te bereiken. Uit een onderzoek in 8 high performance gebouwen in de VS bleek 
dat er een significant verschil was tussen degenen die een effectieve training hadden 
ontvangen en degenen die dat niet hadden gedaan (Day & Gunderson, 2015). Degenen die 
aangaven een effectieve training te hebben ontvangen waren significant meer tevreden met 
hun kantooromgeving dan degenen die geen training hadden ontvangen.  

4.6 DE NAUWE TEMPERATUURGRENZEN PARADOX 
In airconditioned gebouwen doet zich wat je zou kunnen noemen de nauwe 
temperatuurgrenzen paradox voor. Hoe smaller de bandbreedte waarbinnen de temperatuur 
door airconditioning geregeld wordt, des te minder de gebruikers hun kleding aanpassen en 
hoe meer hun lichaam het vermogen verliest om zich fysiologisch aan (hogere) temperaturen 
aan te passen. Als er dan toch, wat onvermijdelijk is in deze gebouwen met complexere 
installaties, incidentele afwijkingen van de ingestelde temperatuur optreden, die niet 
samenhangen met de buitentemperatuur, zal dit tot discomfort en ontevredenheid leiden. 
Dit wordt gesteund door Li et al. (2019) die op grond van hun onderzoeksresultaten 
concluderen dat “Occupants becoming accustomed to, or even demanding, tighter 
temperature tolerances might explain why tight temperature ranges do not necessarily 
improve thermal comfort”. De kans op deze incidentele afwijkingen is groter wanneer de 
robuustheid (zie hoofdstuk 6) van het gebouw en de installaties laag is, zoals vaak het geval is 
als er uitgebreide installatietechniek wordt toegepast om de temperatuur binnen een nauwe 
grens te kunnen regelen. Bij de nauwe temperatuurgrenzen paradox speelt ook een rol dat 
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een temperatuur die binnen nauwe grenzen wordt geregeld en waar mogelijkheden om de 
temperatuur te beïnvloeden beperkt zijn thermische verveling kan ontstaan. Dit kan 
resulteren in ongenoegen over het thermisch binnenklimaat, dat geuit zal worden als “te 
warm”, “te koud” of “wisselende temperatuur”, terwijl dit niet uit temperatuurmetingen 
blijkt. Een hierop aansluitende verklaring die nog één stap verder gaat is de volgende: in 
Vroon et al. (1990) wordt een verschijnsel uit de algemene psychologie beschreven: 
sensorische deprivatie. Wanneer proefpersonen in een situatie met zo weinig mogelijk 
zintuiglijke prikkeling gebracht worden, door hen te leggen in een lauw bad in een ruimte 
zonder licht of geluid, gaan zij hallucineren. Naar analogie hiermee stelt Vroon et al. (1990) 
als hypothese dat een thermisch zeer stabiele omgeving, waar dus onvoldoende begrijpelijke 
prikkels worden waargenomen leidt tot het ervaren van hoge, lage of wisselende 
temperaturen die er in werkelijkheid niet zijn, wat uiteindelijk tot discomfort leidt. Het is bij 
sommige ontwerpers nog steeds de standaardopvatting dat variërende temperaturen, zoals 
die voorkomen in natuurlijk geventileerde gebouwen een ongewenste belasting vormen voor 
de gebruikers en niet comfortabel en misschien zelfs wel niet gezond zijn. In airconditioned 
gebouwen wordt door de temperatuur binnen nauwe grenzen te regelen deze belasting 
weggenomen, wat tot meer comfort en gezondheid leidt, zo luidt de redenatie. Maar eerder 
lijkt nu het omgekeerde het geval: De temperatuurverschillen die zich voordoen in een 
natuurlijk geventileerd of hybride gebouw waarbij de temperaturen binnen zekere grenzen 
variëren vormen een gezonde belasting voor het organisme, terwijl de binnen nauwe 
grenzen geregelde temperatuur in airconditioned gebouwen een ongezonde onderbelasting 
is voor het organisme. 

4.7 ADAPTATIE EN LUCHTBEWEGING 
In de adaptieve modellen voor thermisch comfort is het effect van luchtsnelheid op het 
warmtegevoel niet expliciet zichtbaar, terwijl deze parameter onder bepaalde 
omstandigheden wel van invloed kan zijn. Hieronder wordt uiteengezet dat de invloed van 
de luchtsnelheid een verkoelend effect heeft bij hoge temperaturen, maar als hinderlijke 
tocht kan worden ervaren bij lagere temperaturen. Het beïnvloeden van de luchtsnelheid is 
een belangrijke mogelijkheid in het adaptatieproces tussen mens en gebouw. 
Luchtstromingen kunnen gewenst, maar ook ongewenst zijn. Uit veldonderzoeken blijkt dat 
twee keer zoveel gebouwgebruikers liever meer luchtbeweging willen dan minder 
luchtbewegingen (Toftum, 2003; Zhang et al., 2007). Het beïnvloeden van luchtsnelheden is 
een middel om een thermisch acceptabele situatie te bereiken en draagt bovendien bij aan 
het verbeteren van de waargenomen luchtkwaliteit (Melikov, 2012). Gebouwgebruikers 
zoeken naar mogelijkheden om luchtsnelheden te beïnvloeden door ramen te openen of 
door ventilatoren (plafond, tafel of staand) te gebruiken.  
 
Onderzoek naar luchtsnelheden werd aanvankelijk vooral uitgevoerd in klimaatkamers en 
was gericht op de invloed van mechanische ventilatie op het gevoel van tocht. Een van de 
eerste onderzoeken vond plaats in een klimaatkamer, zonder ramen, waar de proefpersonen 
gedurende tweeëneenhalf uur werden blootgesteld aan fluctuerende luchtsnelheden uit een 
mechanisch ventilatiesysteem (Fanger, 1986). De turbulentie van de luchtsnelheid werd 
gekarakteriseerd door de turbulentie-intensiteit, gedefinieerd als de standaarddeviatie 
(spreidingsmaat) van de luchtsnelheid gedeeld door de gemiddelde luchtsnelheid. In een 
vervolgonderzoek werd een model ontwikkeld dat het percentage ontevredenen voorspelt 
als functie van de luchttemperatuur, gemiddelde luchtsnelheid en turbulentie-intensiteit 
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(Fanger et.al., 1988). Figuur 4.5 toont dit verband, zoals in een klimaatkamer werd 
onderzocht. Dit werd de basis van het draught-risk model, dat werd opgenomen in de EN-
NEN-ISO-7730 (NEN-EN-ISO 7730, 2005) en ASHRAE-55 (ASHRAE, 2017) normen. 
 

 
Figuur 4.5: Een 3-dimensionale weergave van het tochtrisicomodel. De weergegeven vlakken 
komen overeen met 10, 15 en 20% ontevredenheid. De assen zijn turbulentie-intensiteit, 
gemiddelde luchtsnelheid en luchttemperatuur. Bron: Brüel & Kjær, 1988. 

 
Luchtsnelheden afkomstig van te openen ramen of ventilatieroosters worden echter anders 
ervaren dan luchtsnelheden die door een ventilatiesysteem worden veroorzaakt, omdat de 
luchtturbulenties anders van karakter zijn. In natuurlijk geventileerde en mixed-mode 
gebouwen zijn de luchtsnelheden over het algemeen hoger dan in airconditioned gebouwen, 
zeker in omstandigheden bij temperaturen boven 26°C. In Figuur 4.1 is dit duidelijk te zien, 
evenals het sterkere verband tussen luchttemperatuur en luchtsnelheid in natuurlijk 
geventileerde gebouwen.   
 
Wanneer een mens zich in een warme of koude omgeving bevindt, wordt niet de 
“temperatuur” gevoeld, maar we merken een verandering in de zenuwuiteinden in onze 
huid, de thermoreceptoren. Het gecombineerde effect van luchttemperatuur en 
luchtsnelheid op onze huid zendt signalen naar onze hersenen (Zang, 2003). Warme en 
koude omgevingen worden verschillend gevoeld, omdat de huid afzonderlijke warmte- en 
koudereceptoren bevat (de Dear, 2010). Luchtsnelheidsveranderingen met een frequentie 
tussen 0,2 Hz en 1,0 Hz hebben een sterk afkoelend effect wat als hinderlijke tocht wordt 
ervaren (Madsen, 1984; Huang et al., 2012). Omdat luchtbeweging afkomstig van te openen 
ramen, gevelroosters of ventilatoren anders van karakter is dan luchtbeweging die door een 
ventilatiesysteem wordt veroorzaakt, worden luchtsnelheden ook wel onderzocht in het 
frequentiedomein (Djamila, 2014). Hiervoor wordt de spectrale vermogensdichtheid (Power 
Spectral Density, PSD) vastgesteld, waarmee wordt aangegeven hoe de energie van de 
luchtsnelheid verdeeld is ten opzichte van de frequentie van de fluctuaties door wervelingen 
in een turbulente luchtstroom (Quang, 2006). Natuurlijke luchtstromingen bezitten meer 
energie in lage frequenties en dit wordt als plezieriger ervaren. Luchtstromingen veroorzaakt 
door een ventilatiesysteem bezitten meer energie in de hoge frequenties en dit wordt als 
hinderlijk ervaren. Om de verschillen in karakteristieken tussen luchtstromingen zichtbaar te 
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maken wordt de β-waarde gebruikt, de hellingshoek van het logaritmische 
vermogensdichtheidspectrum E(f). Hoe hoger de b-waarde, hoe groter het vermogen in de 
lage frequenties, oftewel lange luchtwervelingen die kenmerkend zijn voor natuurlijke 
luchtstromingen. In Figuur 4.6 worden voorbeelden gegeven van β-waardes van natuurlijke 
en mechanische luchtstromingen, waarbij te zien is dat natuurlijke luchtstromingen een 
hogere β-waarde hebben dan mechanische. Luchtstromingen met hogere β-waarden 
worden als prettiger ervaren en worden voornamelijk gevonden bij natuurlijke 
luchtstromingen. Dit ondersteunt de bevindingen dat mensen de voorkeur geven aan 
natuurlijke luchtstromingen boven luchtstromingen van mechanische ventilatiesystemen 
(Kang et al., 2013).  
 

 
Figuur 4.6: Weergave van spectrale vermogensdichtheidsverdeling en β-waardes voor 
natuurlijke (links) en mechanische luchtstromingen (rechts). Op de horizontale as wordt de 
logaritmische frequentie weergegeven en op de verticale as de logaritmische spectrale 
vermogensdichtheid E(f). Een hoge β-waarde is kenmerkend voor natuurlijke 
luchtstromingen, terwijl mechanisch opgewekte luchtbewegingen een lage β-waarde 
hebben. Bron: Kang et al., 2013. 
 
Wanneer bij warme omstandigheden ventilatoren worden toegepast is een luchtsnelheid 
van circa 0,6m/s optimaal wanneer de regelbaarheid van de ventilator met meerdere 
mensen gedeeld wordt en een luchtsnelheid tot circa 0,8m/s is acceptabel bij individuele 
bedienbaarheid (Zhai et al., 2017; Cândido et al., 2010). Bij luchtsnelheden hoger dan circa 
0,9m/s bestaat de kans op wegwaaien van papier dat op bureaus ligt. NEN-EN 16798-1 (NEN-
EN, 2019) staat ook verhoogde luchtsnelheden toe, wanneer deze geregeld kunnen worden 
door gebouwgebruikers. Figuur 4.7 laat zien dat een luchtsnelheid van bijvoorbeeld 0,8m/s 
overeen komt met een toename van de comforttemperatuur van circa 2,8°C. Of anders 
gezegd, met een goede ventilator voelt het alsof de temperatuur ongeveer 2,8°C lager is. 
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Figuur 4.7: Toegestane luchtsnelheden (Va) in relatie tot de verhoogde operatieve 
comforttemperatuur (To), wanneer gebouwgebruikers de controle hebben over bijvoorbeeld 
een plafondventilator of te openen ramen. De rode stippellijn is een praktische grenswaarde, 
boven deze waarde begint papier van bureaus te waaien. Bron: NEN-EN16798-1, 2019. 

4.8 ALLIESTHESIA 
Het woord alliesthesia is afkomstig uit het Grieks (allios=veranderd; esthsia=gevoel) en 
beschrijft dat bepaalde zintuigelijke stimuli een plezierig of juist onplezierig gevoel kunnen 
opwekken, afhankelijk van de lichamelijke staat van een persoon. Hoewel over een langere 
periode gezien een neutrale thermische sensatie voor het lichaam als geheel vaak als het 
meest comfortabel wordt ervaren, kan plaatselijke afkoeling of opwarming van het lichaam 
gedurende een korte periode juist als erg prettig worden ervaren. Wanneer bijvoorbeeld de 
kerntemperatuur van het lichaam, die, zoals gezegd, zoveel mogelijk constant moet blijven 
om allerlei fysiologische processen goed te laten verlopen, lager wordt dan het setpoint, zal 
opwarming van een perifeer deel van het lichaam de kerntemperatuur dichter naar het 
setpoint brengen en dit zal als plezierig worden ervaren (Parkinson & de Dear, 2016). Deze 
plezierige ervaring treedt ook op wanneer de kerntemperatuur hoger wordt dan het 
setpoint en een perifeer deel van het lichaam wordt afgekoeld. Dit wordt positieve 
alliesthesia genoemd, er is dan sprake van thermisch genot (thermal delight). Maar wanneer 
een deel van het lichaam afkoelt of opwarmt en het verschil van de kerntemperatuur met 
het setpoint daardoor juist groter wordt, zal dit als onplezierig worden ervaren. Dit wordt 
negatieve alliesthesia genoemd. Alliesthesia treedt niet alleen op bij het ervaren van 
temperatuur, maar ook bij bijvoorbeeld dorst. Het lichaam heeft een bepaald vochtgehalte 
nodig. Wanneer dit te laag is, bijvoorbeeld door te weinig drinken of doordat de nieren te 
veel urine produceren, worden er vanuit het lichaam signalen naar de hersenen gestuurd die 
een gevoel van dorst oproepen en daarmee de wens om iets te drinken. Wanneer er dan iets 
gedronken wordt, al is het maar een glas water, roept dit een gevoel van genot op. Evenzo 
gaat het met temperatuur. Wanneer iemand na een koude winterwandeling het koud heeft 
kan het bijzonder prettig zijn om bij een open haard te gaan zitten, ook als de 
warmteblootstelling daarbij zo groot is dat we dit onder normale omstandigheden als te 
heet zouden ervaren. Het gevoel van thermische onbehaaglijkheid neemt af door 
overcompensatie, omdat dit de kerntemperatuur sneller tot het setpoint terugbrengt. Een 
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ander voorbeeld kennen we allemaal: tijdens een zeer warme dag wordt een koele bries op 
je gezicht als heel aangenaam ervaren, omdat zo de kerntemperatuur weer richting setpoint 
gaat. Nog een voorbeeld om te illustreren dat het ook om kleine perifere delen van het 
lichaam kan gaan: wanneer je het koud hebt leidt een beker warme drank in de handen tot 
thermisch genot, wanneer je het warm hebt geeft een blikje gekoelde drank in de handen of 
even tegen het voorhoofd juist thermisch genot. 
 
Het thermisch genot kan zelfs extra groot zijn wanneer verschillende thermische factoren 
gelijktijdig een tegengestelde werking hebben. Bezoekers van bijvoorbeeld een restaurant 
verkiezen vaak het terras of een semi-buitenomgeving boven binnen zitten, ook al voldoet 
de binnenomgeving beter aan de binnenklimaateisen. Kennelijk vinden mensen het, tot op 
zekere hoogte, aangenamer om zonnestraling en wind gelijktijdig te voelen. Onbewust 
streven mensen in dergelijke situaties naar het stimuleren van de zintuigen. Dit blijkt ook uit 
onderzoek in restaurants met een airconditioned binnenomgeving en een semi-
buitenomgeving zonder airconditioning met een glazen dak en een open verbinding met de 
buitenlucht (Shimoda et al., 2003). Personen die kozen voor de semi-buitenomgeving gaven 
onder andere als reden: openheid (32%), frisse lucht (12%), zonlicht (8%), het ontbreken van 
airconditioning (7%) en wind (5%). Uit het onderzoek van Nakano en Tanabe (2003b) en 
Shimoda et al. (2003) blijkt dat meer dan 80% van de gebruikers van een semi-
buitenomgeving hier uit eigen wil voor gekozen hebben. Verder is opvallend dat uit Nakano 
en Tanabe (2003a) blijkt dat personen veel korter in een semi-buitenomgeving verblijven 
dan in een binnenomgeving. Nakano en Tanabe (2003b) geven aan dat het verblijf in een 
semi-buitenomgeving meestal niet langer dan een uur duurt. Iets dergelijks geldt ook voor 
de genoemde voorbeelden van de hete kachel en de koele bries. Mensen hebben meestal 
maar voor een korte periode behoefte aan dergelijke omstandigheden. Blijkbaar zijn een 
neutrale thermische sensatie en positieve alliesthesia complementair; als de 
kerntemperatuur op of dichtbij het setpoint ligt, prefereert men een thermische neutrale 
sensatie, als de kerntemperatuur te veel afwijkt van het setpoint zoekt men naar vormen 
van positieve alliesthesia. Positieve alliesthesia is alleen mogelijk als de gebruiker van de 
ruimte voldoende mogelijkheden heeft om de thermische omgeving aan te passen, 
bijvoorbeeld een raam (tijdelijk) te openen of van stand te veranderen, (tijdelijk) een 
ventilator op een extra hoge stand te zetten, of een buitenzonwering (voor een deel) 
omhoog te doen om meer zonnestraling te voelen. Het geregeld optreden van positieve 
alliesthesia naast een over het algemeen neutrale thermische sensatie leidt er toe dat er 
naast thermisch comfort ook thermisch genot plaatsvindt en dat de tevredenheid over het 
thermisch binnenklimaat toeneemt. De afwezigheid van positieve alliesthesia, zoals bij een 
door airconditioning binnen nauwe grenzen geregelde temperatuur wordt ervaren als 
thermische verveling (thermal boredom) (de Dear, 2010, 2011). 
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5 ROBUUST KLIMAATONTWERP 

5.1 INLEIDING 
Uit internationale veldonderzoeken en eigen onderzoeken naar de oorzaken van klachten in 
honderden kantoorgebouwen blijkt dat bepaalde gebouwtypen gemiddeld meer 
gebruikersklachten hebben dan andere gebouwtypen. Uit de veldonderzoeken blijken de 
volgende risicofactoren tot significant meer comfort- en gezondheidsklachten te leiden 
(Leijten en Kurvers, 2007): 
- Koeling van de toevoerlucht; 
- Bevochtiging van de toevoerlucht; 
- Recirculatie van de ruimtelucht11;  
- De afwezigheid van te openen ramen;  
- Onvoldoende mogelijkheden voor de bewoners om de temperatuur zelf in te stellen; 
- Het verblijf in grote open kantoorruimten. 
 
Uit onze eigen onderzoeken blijken ook de volgende risicofactoren, die nauw samenhangen 
met bovenstaande factoren: 
- Het regelen van de temperatuur binnen nauwe grenzen; 
- Ramen die weliswaar te openen zijn, maar in de praktijk niet door de bewoners naar 

eigen inzicht te gebruiken zijn; 
- Onvoldoende thermische massa; 
- Te grote glasoppervlakken in de gevel; 
- Ontbreken van regelbare buitenzonwering; 
De laatste twee komen vaak gecombineerd voor. 
 
Voor het slecht presteren van dergelijke gebouwen in de praktijk worden verschillende 
oorzaken genoemd. Voorbeelden zijn dat complexere luchtbehandelingsinstallaties meer 
potentiële bronnen van chemische en microbiologische binnenluchtverontreinigingen 
bevatten in secties voor filtering, koeling en bevochtiging (Weschler, 2004; Clausen et al., 
2011) en dat complexere systemen storingsgevoeliger zijn als gevolg van tekortschietend 
onderhoud (defecte onderdelen van installaties worden vaak pas na lange tijd ontdekt), het 
niet goed inregelen van de installaties, een veranderd gebruik ten opzichte van het ontwerp, 
of bezuinigingen tijdens de ontwerp- en bouwfase.  
 
In gebouwen waar de gebruikers klachten over het binnenklimaat hebben blijkt in veel 
gevallen ook het energiegebruik hoger dan tijdens het ontwerp werd verwacht (Turner, 
2008; Van den Ham, 2009). Het gaat dan om gebouwen met meer actieve installatietechniek 
voor het beheersen en regelen van het binnenmilieu. Ook worden gebouwen gerealiseerd 
die beogen te voldoen aan een hoge duurzaamheidsambitie en waarbij naar een 
energiezuinig ontwerp gestreefd wordt, maar waarbij de nadruk ligt op innovatieve 
technische installaties en minder op het bouwkundig en bouwfysisch ontwerp. Wat veel van 
deze ontwerpen gemeen hebben is dat er weinig rekening wordt gehouden met het 

 
11 Recirculatie wordt in Nederland niet veel meer toegepast, maar de auteurs van dit boek hebben met enige 
regelmaat gebouwen onderzocht, waarbij de luchtbehandelingsinstallatie toch lucht recirculeerde, zowel een 
bewuste instelling, om energie te besparen, als ook niet bedoelde instellingen veroorzaakt door storingen of 
onvoldoende onderhoud.  
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buitenklimaat, bijvoorbeeld door beperkte thermische massa en glazen gevels met veel 
zontoetreding en zonder buitenzonwering. Ook andere aspecten van het ontwerp zijn 
onvoldoende afgestemd op de gebruikers, bijvoorbeeld door het toepassen van grote 
kantoorruimtes en het ontbreken van te openen ramen, waardoor beïnvloeding door de 
gebruikers beperkt is.   

5.2 DE BEGRIPPEN ROBUUSTHEID EN RESILIËNTIE 
Om de samenhang tussen gebouwkenmerken enerzijds en het discomfort en de 
gezondheidsklachten van de gebruikers anderzijds te verklaren wordt in dit hoofdstuk een 
gebouw-robuustheidshypothese beschreven. Wij gebruiken hierbij de begrippen robuustheid 
en robuust klimaatontwerp (Leijten en Kurvers, 2007, 2011). Binnen het Engelse taalgebied 
heeft robustness een bredere betekenis dan het woord robuustheid in het Nederlands. Kort 
gezegd is een robuust systeem een systeem waarbij de output relatief ongevoelig is voor 
afwijkingen of onzekerheden van de input. Het begrip robuustheid wordt onder andere 
gebruikt in computerwetenschap, statistiek en economie. De robuustheid van een 
kantoorgebouw, inclusief luchtbehandelingsinstallaties, wordt hier gedefinieerd als de mate 
waarin het gerealiseerde gebouw bij gebruik in de praktijk voldoet aan de in het ontwerp 
beoogde doelen betreffende comfort, gezondheid en energiegebruik. Gebouwen verschillen 
onderling in robuustheid: sommige voldoen beter aan hun ontwerpdoelstellingen dan 
andere. Ontwerpen die in het ontwerpstadium vlekkeloos lijken te presteren bij 
simulatieberekeningen en proefkameronderzoek kunnen systematisch minder goed 
functioneren in de praktijk. Dit is een deel van de verklaring van de verschillen in 
gebruikerstevredenheid tussen verschillende typen gebouwen, genoemd in paragraaf 1.4. 
 
Met robuust klimaatontwerp wordt aangegeven dat het binnenklimaat en energiegebruik in 
het dagelijkse gebruik voldoen aan de ontwerpdoelstelling: een binnenklimaat waarin de 
gebruikers weinig klachten over comfort en gezondheid ervaren en een zo laag mogelijk en 
voorspelbaar energiegebruik. In de volgende paragrafen wordt een aantal mechanismen 
genoemd die de robuustheid van het gebouw en de installaties vergroten, of, met andere 
woorden, de risico’s op comfort- en gezondheidsklachten en hoog energiegebruik 
verkleinen. Daarbij zal ook duidelijk worden dat sommige mechanismen elkaar in zekere 
mate overlappen. 
 
Robuustheid is gerelateerd aan resiliëntie, wat veerkracht of weerbaarheid betekent (in het 
Engels: resilience). Volgens de algemene definitie wordt hiermee "het vermogen om terug te 
keren na een verstoring" aangeduid. In tegenstelling tot robuustheid, dat proactief is, is 
resiliëntie reactief, na incidenten waarbij de systeemprestaties al zijn aangetast. De laatste 
jaren heeft het begrip resiliëntie meer aandacht gekregen. Sommige publicaties (Moazami, 
Carlucci en Geving, 2019; Attia et al., 2021) handelen over de relatie tussen robuustheid en 
resiliëntie en onlangs verscheen het Routledge Handbook of Resilient Thermal Comfort 
(Nicol, Rijal en Roaf; 2022). Er zijn verschillende overlappende definities in de literatuur. Een 
goed voorbeeld is de volgende definitie in Attia et al. (2021): "Een systeem is robuust 
wanneer het kan blijven functioneren in aanwezigheid van interne en externe uitdagingen 
zonder dat het systeem faalt. Een systeem is echter resiliënt wanneer het zich kan 
aanpassen aan interne en externe uitdagingen door zijn werkwijze te veranderen terwijl het 
blijft functioneren. Het vermogen van een gebouw om te herstellen na verstorende 
gebeurtenissen is een fundamenteel kenmerk van resiliëntie."  
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Een andere definitie wordt gegeven door Heshong en Day (2022): “Gebouwresiliëntie is het 
vermogen van een gebouw om veilig, functioneel en comfortabel te blijven onder extreme 
en/of onverwachte omstandigheden.” De gemene deler is dat resiliëntie het vermogen is van 
een gebouw en zijn systemen om na extreme gebeurtenissen zoals stroomuitval, 
hittegolven, overstromingen, bosbranden en aardbevingen weer normaal of in ieder geval 
acceptabel te functioneren. De meeste aandacht is uitgegaan naar stroomuitval en 
hittegolven, omdat die het nauwst verbonden zijn met het binnenklimaat (zie paragraaf 
11.6). Dus, robuustheid zoals gedefinieerd in dit hoofdstuk zorgt ervoor dat het gebouw en 
zijn systemen goed functioneren in normale situaties op een dagelijkse basis, terwijl 
resiliëntie het vermogen betreft om terug te keren na extreme gebeurtenissen.  
 
Een resiliënt ontwerp is belangrijk omdat stroomonderbrekingen en hittegolven door de 
opwarming van de aarde nu al vaker voorkomen dan vroeger en in de nabije toekomst 
waarschijnlijk nog vaker zullen voorkomen. Robuustheid en resiliëntie zijn nauw met elkaar 
verbonden. Heshong en Day (2022) stellen dat resiliëntie wordt bevorderd door het gedrag 
van de bewoners bij de exploitatie van gebouwen te betrekken. Dit sluit nauw aan bij 
paragraaf 5.4 dat gaat over robuustheid en de interactie tussen bewoner en gebouw. Een 
ander voorbeeld van deze verwantschap wordt gegeven door Attia et al. (2021) die het 
begrip resiliënte koeling introduceren: "resiliënte koeling is energie-efficiënte 
koelingsoplossingen die het vermogen versterken (...) om de thermische en andere gevolgen 
van veranderingen in het mondiale en lokale klimaat te weerstaan en ook te voorkomen." Zij 
stellen verschillende technieken voor om resiliëntie te bevorderen, waaronder: 
geavanceerde zonwering, gebruik van thermische massa, hoge temperatuur koelsystemen 
en persoonlijke comfort regeling. Deze overlappen met de voorbeelden van een robuust 
binnenklimaat door ontwerpoplossingen zoals beschreven in paragraaf 11.4. Tot dusver lag 
de nadruk op hittegolven, die eenmalige gebeurtenissen van beperkte duur zijn. Het 
probleem van langdurige periodes van hitte als gevolg van de toekomstige 
klimaatverandering wordt hiermee niet ondervangen. De uitdaging is om oplossingen te 
ontwikkelen die de gezondheid en het comfort van de bewoners combineren met een laag 
energieverbruik, zelfs onder deze omstandigheden. 

5.3 ROBUUSTHEID EN HET TECHNISCH FUNCTIONEREN VAN GEBOUWEN 

PASSIEVE IN PLAATS VAN ACTIEVE OPLOSSINGEN 
Roulet (2006) beveelt de volgende strategie aan om zowel een goed binnenmilieu als een 
laag energiegebruik te bereiken: beheers het binnenmilieu zoveel mogelijk met passieve 
middelen en gebruik actieve middelen alleen om het binnenmilieu indien nodig bij te 
regelen. Voorbeelden van deze strategie zijn het beheersen van bronnen van 
binnenluchtverontreinigingen in plaats van het toepassen van verhoogde ventilatie en 
temperatuurbeheersing door het beheersen van warmtebronnen en door bouwfysische 
optimalisatieprincipes toe te passen in plaats van voor mechanische koeling te kiezen. Deze 
twee voorbeelden worden hieronder verder toegelicht. 

BEHEERSING VAN BRONNEN VAN BINNENLUCHTVERONTREINIGINGEN  
Het beheersen van verontreinigingsbronnen heeft prioriteit boven verhoogde ventilatie of 
persoonlijke bescherming (CEN, 1998). Vanuit een puur theoretisch oogpunt spreekt dit niet 
vanzelf. Indien het doel is om de blootstelling tot een zeker maximum te beperken, zou men 
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kunnen veronderstellen dat dit net zo goed bereikt kan worden met verhoogde ventilatie of 
persoonlijke bescherming als met bronbeheersing. Maar vanuit het oogpunt van robuustheid 
zijn er goede redenen om de voorkeur te geven aan bronbeheersing. De meest voor de hand 
liggende reden is dat als de bron is verwijderd men er heel zeker van kan zijn dat er geen 
blootstelling plaatsvindt. Dit in tegenstelling tot verhoogde ventilatie waarbij blootstelling in 
de praktijk mogelijk blijft door problemen zoals een te lage inschatting van de bronsterkte, 
niet toereikende ventilatievouden of een te lage ventilatie-effectiviteit.  

BEHEERSING VAN WARMTEBRONNEN DOOR BOUWFYSISCHE PRINCIPES 
De strategie om zoveel mogelijk passieve middelen te gebruiken bij het beheersen van het 
binnenmilieu en actieve middelen alleen te gebruiken om het binnenmilieu waar nodig te bij 
te regelen, is ook van toepassing op de regeling van de binnentemperatuur. In delen van de 
wereld wordt deze strategie toegepast als het gaat om temperatuurregeling in de winter. De 
standaard is om de thermische isolatie van de gevel zo hoog mogelijk te maken om de 
noodzaak tot actieve verwarming te minimaliseren. Het volgen van dezelfde strategie in de 
zomer zou betekenen dat de warmtebelasting door zonnewarmte en interne 
warmtebronnen geminimaliseerd wordt en thermisch effectieve bouwmassa maximaal 
gebruikt wordt om de noodzaak van actieve koeling te verkleinen of weg te nemen. Deze 
strategie is niet algemeen geaccepteerd, integendeel, het is gebruikelijk geworden om hoge 
zonnewarmtebelasting te accepteren, door het achterwege laten van buitenzonwering, 
meestal vanwege kostenoverwegingen of architectonische redenen. Daarnaast wordt vaak 
een lage thermisch effectieve massa gekozen om een flexibele indeling mogelijk te maken. 
Dit alles leidt tot een hogere koelbehoefte waardoor uitgebreidere 
luchtbehandelingssystemen nodig zijn.  

ONGEVOELIGHEID VOOR AFWIJKINGEN VAN ONTWERPAANNAMES  
Bepaalde ontwerpen zijn gevoelig voor (kleine) afwijkingen van ontwerpaannames. Een 
voorbeeld zijn (gevel)inductie-units. Bij inductie-units is het erg belangrijk dat de 
eigenschappen van de unit nauwkeurig zijn afgestemd op de eigenschappen van de ruimte. 
Een onjuiste afstemming leidt tot verstoring van het stroompatroon en daarmee 
bijvoorbeeld tot te hoge luchtsnelheden in de gebruikszone. Het is onze ervaring dat 
dergelijke onjuiste afstemmingen zich vaak voordoen in de praktijk. Als tijdens het 
bouwproces een ander rooster wordt gekozen of een andere indeling of plafondstructuur, 
wat gemakkelijk kan gebeuren, wordt het stromingspatroon verstoord. Technisch 
eenvoudigere verwarmings- en ventilatiesystemen zijn minder gevoelig voor dit soort 
veranderingen, en daardoor robuuster.  

HAALBARE ONDERHOUDSEISEN  
Bouwkundige maatregelen vergen minder onderhoud dan installatietechnische oplossingen. 
Om twee extremen tegenover elkaar te plaatsen: het vergroten van de warmte-accumulerende 
bouwmassa, bijvoorbeeld door het toepassen van thermisch open plafonds, om 
temperatuuroverschrijdingen door middel van passieve koeling te beperken, is een robuuste 
maatregel. Aan de andere kant vereisen bijvoorbeeld de koelsectie en variabel volume-boxen 
periodiek onderhoud. Bijzonder hoge eisen aan het onderhoud worden gesteld door apparaten 
waarbij vocht kan leiden tot bacteriegroei, zoals sproeibevochtigers. Dergelijke apparaten 
verminderen de robuustheid van het systeem. De robuustheid wordt nog verder verlaagd door 
onderdelen zoals de condensatiegoten van inductie-units, die met bacteriën verontreinigd 
kunnen zijn (Byrd, 1996; Menzies et al., 2003; Asikanen et al., 2006). Dit soort voorzieningen 
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zijn over het hele gebouw verspreid, waardoor de kans dat zij allemaal deugdelijk worden 
onderhouden aanzienlijk wordt verkleind. Daarom zijn gecentraliseerde systemen robuuster 
dan gedecentraliseerde. 

SCHEIDING VAN TEMPERATUURREGELING EN VENTILATIE 
Als de verwarming en ventilatie op een of andere wijze geïntegreerd zijn, lijken zij vatbaarder te 
zijn voor slecht functioneren dan systemen waarbij de verwarming en ventilatie zoveel mogelijk 
gescheiden zijn. Een voorbeeld zijn inductie-units waarbij een vermindering van de 
luchttoevoer, bijvoorbeeld om tocht of geluidhinder te voorkomen, ook de verwarmings- of 
koelcapaciteit vermindert. Een ander voorbeeld zijn variabel volume-systemen, waarbij het 
regelen van de luchttoevoer met het oog op het constant houden van de binnentemperatuur 
kan leiden tot onvoldoende luchtkwaliteit. 

GEEN OVER TIJD VARIËREND DEBIET 
Een van de belangwekkende conclusies van de Europese IAQ Audit (Bluyssen, 1995) was dat in 
systemen met recirculatie van de afvoerlucht de feitelijke hoeveelheid gerecirculeerde lucht in 
de meeste gevallen aanzienlijk hoger of lager was dan de gespecificeerde hoeveelheid. Dit 
houdt het risico in dat bij recirculatie de toevoer van verse lucht te laag is. Daardoor wordt niet 
alleen nogmaals gewezen op de risico’s van recirculatie, maar ook herinnerd aan het feit dat de 
luchttoevoervolumes in de praktijk niet zo nauwkeurig worden geregeld als we denken. Met 
andere woorden: het regelen van luchttoevoervolumes vermindert de robuustheid. Dit is met 
name het geval bij variabel volume-systemen waarbij de apparaten voor de beheersing van de 
luchtvolumes over het hele gebouw verspreid zijn, zodat adequaat onderhoud moeilijk 
uitvoerbaar is12. Een systeem dat in de praktijk wel betrouwbaar kan functioneren in 
bijvoorbeeld scholen en woningen is CO2-geregelde ventilatie. De lucht wordt toegevoerd via 
(drukgeregelde, tochtvrije) ventilatieroosters in de gevel en centraal afgevoerd via een CO2-
geregelde mechanische ventilatie unit, waarbij het natuurlijk essentieel is dat de CO2-sensor 
correct functioneert. 

5.4 ROBUUSTHEID EN DE INTERACTIE TUSSEN GEBRUIKER EN GEBOUW 

TRANSPARANTIE VOOR GEBRUIKERS 
Een luchtbehandelingssysteem is transparant wanneer de doorsnee gebruikers een zeker 
basisinzicht kunnen verwerven in de werking van het systeem alleen al door het te bekijken 
en te gebruiken, en wanneer zij zelf kunnen zien wanneer het systeem niet goed werkt en 
tot op zekere hoogte weten wat er mis mee is. 
Voorbeelden zijn: 
- De meeste mensen hebben een basisinzicht in de werking van verwarmingsradiatoren. 

Veel storingen bij radiatoren kunnen worden opgemerkt door de gebruikers: de radiator 
wordt helemaal niet warm, de radiator wordt nooit warmer dan lauw, de thermostaat 
kan niet verdraaid worden, de stand van de thermostaat lijkt geen invloed te hebben op 
de temperatuur. 

- De werking van een te openen raam is ook voor de meeste mensen begrijpelijk. Je kunt 
direct zien hoe ver het open staat, maar ook of er wel of geen kierstanden ingesteld 

 
12 Constant-volumeregelaars bijvoorbeeld zijn minder kritisch bij het inregelen, waardoor minder vaak 
verstoorde luchtbalansen optreden. 
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kunnen worden, of het vastzit en of het bijvoorbeeld de binnenzonwering hindert. Als te 
openen ramen tocht veroorzaken, kan meestal gemakkelijk worden vastgesteld om 
welke ramen het gaat, en hoe ver zij open staan als ze problemen veroorzaken. 

- Als een buitenzonwering niet goed werkt, merken gebruikers dat meteen.  
 
Bij complexe luchtbehandelingssystemen is het soms zelfs voor experts moeilijk om een idee 
te krijgen van wat er aan de hand is bij klachten.  

BEÏNVLOEDING DOOR DE GEBRUIKER 
Een effectieve beïnvloeding van het binnenmilieu door de gebruiker vergroot de robuustheid 
om twee redenen:  
- Het geeft de gebruikers de mogelijkheid om het binnenmilieu aan te passen aan hun 

eigen voorkeur en aan de variatie daarin over de tijd; 
- Binnen zekere grenzen biedt het de gebruiker de mogelijkheid te compenseren voor 

gebrekkig functioneren van gebouw en luchtbehandelingsinstallatie. 

AFWEGEN POSITIEVE EN NEGATIEVE GEVOLGEN DOOR GEBRUIKERSINVLOED 
Clausen & Wyon (2006) laten zien dat als proefpersonen in een testsituatie zelf kunnen 
kiezen hoe zij een beperkt budget inzetten om hun werkplek te verbeteren, zij hier meer 
tevreden mee zijn dan wanneer zij willekeurig worden blootgesteld aan deels verbeterde 
situaties. Dit toont aan dat regelmogelijkheden voor gebruikers vooral effectief zijn als zij de 
verschillende positieve en negatieve gevolgen van hun ingrepen tegen elkaar kunnen 
afwegen. Een voorbeeld hiervan wordt beschreven in paragraaf 4.5 waar bleek dat in 
natuurlijk geventileerde gebouwen gebruikers bij het gebruik van te openen ramen altijd een 
goede afweging kunnen maken tussen de behoefte aan afkoeling door hogere luchtsnelheid 
en frisse lucht enerzijds en het verminderen van geluid van buiten anderzijds omdat in deze 
gebouwen zowel thermisch comfort als het geluidniveau bonusfactoren zijn. 

NATUURLIJK GEDRAG VAN DE GEBRUIKER LEIDT TOT VERBETERING VAN HET BINNENMILIEU  
Wanneer de gebruikers invloed hebben op hun omgeving, bijvoorbeeld door 
temperatuurregeling of te openen ramen en het aantal werkplekken per ruimte niet te groot 
is, zal het natuurlijke gedrag van gebruikers leiden tot een optimale situatie voor de meeste 
gebruikers. Een voorbeeld van een situatie waarbij het natuurlijk gedrag van de gebruikers 
leidt tot een verslechtering voor zichzelf en/of voor anderen is wanneer er tochtklachten zijn 
ten gevolge van de mechanische luchttoevoer. In sommige gevallen plakken de gebruikers 
ventilatieroosters daarom af, waardoor de ventilatie uit dat bepaalde rooster wordt 
verminderd, met een kans op onvoldoende luchtkwaliteit, en de luchtsnelheden bij andere 
roosters juist toenemen, waardoor daar meer tochtklachten kunnen ontstaan.  
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DE OMGEVINGS-GESTALT BEVORDERT DE ACCEPTATIE 
De omgevings-Gestalt13 omvat de gehele context van het binnenmilieu en de opgedane 
ervaringen van de gebruikers op deze gebieden. Zo geformuleerd lijkt dit misschien te 
abstract, maar het kan worden gedefinieerd in termen van transparantie, beïnvloedbaarheid 
van het binnenmilieu en het concept van billijkheid. Een omgevings-Gestalt bevordert de 
acceptatie als gelijktijdig aan de volgende voorwaarden wordt voldaan (Leijten, Kurvers & 
van den Eijnde, 2009): 
- Afwijkingen van een comfortabele situatie kunnen op een haalbare manier door de 

gebruikers verminderd of gecompenseerd worden zonder negatieve neveneffecten voor 
henzelf of anderen. Daaronder valt ook beïnvloedbaarheid van de omgeving en 
keuzemogelijkheden over persoonlijke factoren als activiteit en kleding. Indien er 
negatieve neveneffecten zijn, dan dienen de beïnvloedingsmogelijkheden de gebruikers 
in staat stellen om positieve en negatieve gevolgen van verschillende keuzes tegen elkaar 
af te wegen.  

- De overblijvende afwijkingen van een comfortabele situatie zijn begrijpelijk voor de 
gebruiker door het transparant functioneren van het gebouw en zijn systemen. 

- De overblijvende afwijkingen van een comfortabele situatie worden door de gebruikers 
als billijk beoordeeld op basis van inzicht ten gevolge van transparantie en een gevoel 
van medeverantwoordelijkheid voor de werkomgeving dat voorkomt uit de 
beïnvloedingsmogelijkheden van de gebruikers.  

AANVULLENDE CONDITIES DIE ACCEPTATIE BEVORDEREN 
Een gebrek aan privacy en uitzicht kan bijdragen aan ontevredenheid. Goede privacy en 
goed uitzicht verbeteren het welzijn van de gebruikers en verminderen stress. Werknemers 
met meer routinewerk hebben minstens zoveel privacy nodig als mensen met creatieve 
werkzaamheden omdat ze al weinig invloed hebben op het werk dat ze doen. Een goed 
uitzicht heeft een zichtbare skyline en de mogelijkheid om verderweg gelegen objecten, 
groen en weersomstandigheden te kunnen zien (Vroon et al., 1990). Dat het door het 
management serieus nemen van klachten de acceptatie vergroot is iets dat wij hebben 
gezien bij door ons uitgevoerde klachtenbehandelingsonderzoeken en dat volgt uit de 
sociaalpsychologische billijkheidstheorie (Whitley et al., 1995). Privacy en uitzicht worden 
bepaald bij het gebouwontwerp en de daardoor geboden mogelijkheden voor het indelen 
van de werkruimtes. Het door het management serieus nemen van gebruikersklachten lijkt 
op het eerste gezicht niets te maken hebben met het gebouwontwerp, maar nader 
beschouwd is dit wel het geval. Als het gebouw zo ontworpen is dat het functioneren van 
het gebouw en zijn luchtbehandelingsinstallaties in hoge mate transparant zijn voor de 
werknemers en het gebouwbeheer dan zal dit leiden tot concretere formuleringen van 
klachten door de gebruikers en een betere begrijpelijkheid van deze klachten voor het 
gebouwbeheer (zie hierboven). Dit verhoogt de waarschijnlijkheid dat de klachten van de 
gebruikers serieus genomen worden door het gebouwbeheer en ook door het algemeen 
management. 

 
13 Gestalt is van oorsprong een Duits woord en het begrip staat voor "een totaalbeeld", waarbij het geheel 
méér is dan de som van de samenstellende delen. Zo is een tafel méér dan vier balken en een plank, en is de 
menselijke persoonlijkheid méér dan de som van de afzonderlijke beschrijfbare en meetbare eigenschappen. 
De waarnemingspsychologie gaat ervan uit dat de mens méér ervaart dan de som van de afzonderlijke 
zintuiglijke prikkels. 
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5.5 HET KAMERKANTOOR ALS ROBUUSTE EN ACCEPTATIE BEVORDERENDE OMGEVINGS-GESTALT 
Vanaf de jaren zestig is de ruimte-indeling van kantoren langzaam veranderd van kleinere 
kamerkantoren met 1 tot 4 werkplekken, naar grotere ruimtes, die meestal kantoortuinen of 
groepskantoren genoemd worden. De laatste jaren richten veel organisaties, al dan niet 
bijgestaan door huisvestingsadviseurs, kantoorinrichters of binnenhuisarchitecten, 
kantoorwerkplekken in als flexruimten, mixed offices, combi-kantoor, eco-kantoortuin of hoe 
ze maar genoemd worden. Hiermee wordt een flexibele kantoorinrichting beoogd waarbij 
ook bijkomende voordelen worden genoemd als een betere communicatie, betere sociale 
interactie en meer verantwoordelijkheid en vrijheid voor de werknemers. Door een 
kamerkantoor een cellenkantoor te noemen en deze met een open kantoorvariant zoals de 
kantoortuin te vergelijken werd de open flexibele ruimte impliciet als iets superieurs 
voorgesteld door huisvesters of architecten. Naast voordelen van groepskantoren als 
ruimtebesparing door een grotere persoonsdichtheid en flexibelere mogelijkheden voor 
(her)inrichting werden vooral een betere samenwerking en communicatie genoemd en een 
daarmee samenhangende hogere productiviteit. Hiervoor bestaat echter geen 
wetenschappelijke onderbouwing. Integendeel, onderzoek door verschillende disciplines 
laten juist negatieve effecten zien van groepskantoren op de beleving van de 
kantooromgeving (Vroon et al., 1990; Pejtersen et al., 2006). De negatieve effecten zijn 
voelbaar op verschillende aspecten, zoals algemene ontevredenheid, afname van 
concentratie en verlies aan privacy (Sundstrom et al., 1982; Leaman & Bordass, 1999; 
Kaarlela-Tuomaala et al., 2009). Veel onderzoekers zien groepskantoren als een van de 
belangrijkste onderliggende oorzaken van symptomen van het sick building syndrome, zoals 
hoofdpijn, vermoeidheid, moeilijkheden met concentreren, oogirritaties en 
luchtwegklachten (Klitzman & Stelman, 2006; Pejtersen et al., 2006; Wittersey et al., 2004). 
Geluidhinder veroorzaakt concentratieproblemen, ontevredenheid en een verminderde 
privacy (Danielsson & Bodin, 2009; de Croon et al., 2005). 
 
Door de ontwikkeling van grote databases met resultaten van onderzoeken onder gebruikers 
kunnen steeds betrouwbaarder analyses worden uitgevoerd. Om te onderzoeken of de 
geclaimde voordelen van groepskantoren (betere communicatie en samenwerking) in de 
praktijk ook aanwezig zijn en opwegen tegen de gerapporteerde nadelen (geluidhinder, 
concentratieproblemen en gezondheidssymptomen) zijn de resultaten van 303 kantoren 
met 42.764 responsen geanalyseerd (Kim & De Dear, 2013). Dit onderzoek toont aan dat 
geen van de geclaimde voordelen van groepskantoren of kantoortuinen op feiten berusten. 
De tevredenheid over interactie tussen kantoorgebruikers bleek juist hoger in “private 
offices”. De negatieve effecten van geluidhinder en gebrek aan privacy waren in 
groepskantoren groter dan het “gemak van interactie”. De tevredenheid over de 
kantooromgeving was het grootst in de kamerkantoren. Veldonderzoeken laten zien dat 
lichamelijke symptomen en ontevredenheid over het binnenmilieu vaker voorkomen 
naarmate het aantal werkplekken per werkruimte toeneemt (Leijten & Kurvers, 2007). Deze 
resultaten worden ondersteund door Pejtersen et al. (2006), die laten zien dat hoe groter 
het aantal werkplekken per werkruimte is, des te groter het aantal klachten is over 
thermisch comfort, binnenluchtkwaliteit, geluidshinder uit de ruimte zelf en des te groter 
het aantal lichamelijke symptomen, waaronder vermoeidheid, hoofdpijn en 
concentratieproblemen (zie Figuur 5.1).  
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Figuur 5.1: Samenhang tussen het aantal werkplekken per werkruimte en ontevredenheid 
over de thermische omgeving (linksboven), ontevredenheid over de luchtkwaliteit 
(rechtsboven), ontevredenheid over de akoestische omgeving (linksonder) en 
concentratieproblemen, vermoeidheid en hoofdpijn (rechtsonder). Bron: Pejtersen et al., 
2006.  
 
Dit kan verklaard worden binnen de gebouw-robuustheidshypothese: in het kamerkantoor 
zijn de meeste hiervoor genoemde robuustheidsmechanismes van toepassing, en zij werken 
alle in de juiste richting: 
- Vanwege de beperkte afmetingen, en vooral beperkte diepte, en zijn hoge oppervlakte 

versus volume ratio kan het kamerkantoor voorzien worden van een minder complexe 
verwarmings- en ventilatiesysteem met een hogere robuustheid. 

- Indien iedere kamer is uitgerust met te openen ramen en temperatuurregeling in de 
winterperiode zal dit zorgen voor maximale transparantie en beïnvloedbaarheid door de 
gebruikers. Illustratief hiervoor is een onderzoek in 8 Nederlandse kantoorgebouwen 
(Kurvers et al., 2002) waaruit blijkt dat de ervaren mogelijkheid om ramen te kunnen 
openen afneemt naarmate de grootte van de kantoorruimten toeneemt. Het percentage 
mensen dat het raam naar behoefte kan openen neemt af van 79% in 
eenpersoonskamers tot 27% in kamers met meer dan vier personen (Figuur 5.2). 
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Figuur 5.2: Ervaren mogelijkheid om ramen te kunnen openen in relatie tot groepsgrootte, in 
8 Nederlandse kantoorgebouwen. Bron: Kurvers, Van der Linden & Boerstra, 2002. 
 
- De aanwezigheid van te openen ramen in plaats van mechanische koeling zal de 

acceptatie van hogere temperaturen tijdens de zomer vergroten en de toepassing van 
normen voor adaptief thermisch comfort mogelijk maken. Ook wordt thermisch comfort 
hierdoor een bonusfactor (paragraaf 4.5). 

- Een kamerkantoor bevordert dat gebruikers die een ruimte delen rekening met elkaar 
houden bijvoorbeeld bij het plegen van telefoongesprekken. Dit omvat ook de acceptatie 
van tijdelijke hinder aangezien de reden en noodzaak begrepen worden.  

- Het kamerkantoor heeft een positieve werking op sociale relaties in het algemeen. Dit is 
aangetoond door onderzoek naar de sociale effecten van kantoortuinen in de jaren ’60 
en ’70 (Vroon et al., 1990), en wordt ondersteund door Pejtersen et al. (2006). 

- Kamerkantoren geven in vergelijking met groepskantoren een substantiële reductie van 
hinder door geluid uit de eigen werkruimte, zij geven meer privacy aan alle gebruikers en 
bieden over het algemeen een goed uitzicht aan alle gebruikers, omdat het bureau 
dichtbij het raam staat. Dit alles zal de acceptatie van de werkomgeving als geheel 
bevorderen. 
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6 NORMEN EN RICHTLIJNEN VOOR THERMISCH COMFORT 

6.1 INLEIDING 
Aanvankelijk waren normen en richtlijnen voor thermisch comfort, vanaf de jaren zeventig 
van de vorige eeuw, gebaseerd op onderzoek in klimaatkamers, met name op het PMV/PPD-
model. Op basis van hernieuwd veldonderzoek vanaf de eeuwwisseling werden normen 
uitgebreid met richtlijnen voor natuurlijk geventileerde, niet gekoelde gebouwen. In de 
volgende paragrafen worden de normen kort besproken en wordt uiteengezet tot welke 
problemen de huidige normen en de daarbij gebruikte klassenindeling kunnen leiden. 
Tenslotte wordt een methode beschreven om de uitkomsten van temperatuursimulaties of 
metingen te interpreteren.  

6.2 EN-ISO 7730 NORM 
De NEN-EN-ISO 7730: “Klimaatomstandigheden – Analytische bepaling en interpretatie van 
thermische behaaglijkheid door berekeningen van de PMV- en PPD-waarden en lokale 
thermische behaaglijkheid” (NEN-EN-ISO 7730, 2005) is een analytische methode gebaseerd 
op het klimaatkameronderzoek van Fanger (paragraaf 2.4). Resultaten van onderzoek naar 
adaptief comfort zijn niet in deze norm opgenomen. Als voorbeeld worden in Tabel 6.1 
enkele grenswaarden uit NEN-EN-ISO 7730 getoond.  
 
Tabel 6.1: Ontwerptemperaturen voor zomer en winter voor twee verschillende 
activiteitenniveaus in NEN-EN-ISO 7730. Voor de zomer is een kledingisolatiewaarde van 0,5 
clo genomen en voor de winter 1,0 clo. Voor de luchtsnelheid is een turbulentie-intensiteit 
van 40% aangehouden (mengventilatie). Bron: NEN-EN-ISO 7730, 2005. 

Ruimtetype Activiteit 
(W/m2) 

Categorie PPD 
(%) 

Operatieve temperatuur  
(°C) 

Maximale 
luchtsnelheid 

(m/s) 

Zomer 
0,5 clo 

Winter 
1,0 clo 

Zomer 
0,5 clo 

Winter 
1,0 clo 

Kamerkantoor 
Kantoortuin 
Vergaderzaal 
Auditorium 
Café/restaurant 
Klaslokaal 

70 

A < 6 24,5 ± 1,0 22,0 ± 1,0 0,12 
 

0,10 
 

B < 10 24,5 ± 1,5 22,0 ± 2,0 0,19 
 

0,16 
 

C < 15 24,5 ± 2,5 22,0 ± 3,0 0,24 
 

0,21 
 

 
Winkel 

 
93 

A < 6 23,0 ± 1,0 19,0 ± 1,5 0,16 0,13 
B < 10 23,0 ± 2,0 19,0 ± 3,0 0,20 0,15 
C < 15 23,0 ± 3,0 19,0 ± 4,0 0,23 0,18 
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In de tabel wordt onderscheid gemaakt tussen 3 binnenklimaatklassen, waarbij wordt 
aangenomen dat klasse A tot meer comfort leidt dan klasse B en C, terwijl klasse B weer 
beter is dan klasse C. Oorspronkelijk was NEN-EN-ISO 7730 bedoeld voor alle soorten 
gebouwen. Inmiddels weten we door de resultaten van vele veldonderzoeken dat deze norm 
niet geldig is voor omgevingen zonder volledige airconditioning, zoals hybride en natuurlijk 
geventileerde gebouwen. Deze norm kàn nog wel gebruik worden voor het ontwerp van 
airconditioned omgevingen.  
 
Op basis van de grenswaarden uit NEN-EN-ISO 7730 kunnen met behulp van 
gebouwsimulaties temperatuuroverschrijdingsberekeningen (TO-methode) gemaakt 
worden. Bij deze methode wordt geen rekening gehouden met de mate van overschrijding 
van een grenswaarde, terwijl volgens het PMV/PPD-model een grotere overschrijding tot 
meer discomfort en ontevredenheid zal leiden dan een kleinere overschrijding. Daarom is op 
basis van NEN-EN-ISO 7730 en het PMV/PPD-model eind jaren tachtig in Nederland door de 
Rijksgebouwendienst een methode ontwikkeld waarbij de mate van overschrijding van de 
grens PMV = 0,5 wordt gewogen. Grotere overschrijdingen van de grens PMV = 0,5 worden 
strenger beoordeeld dan kleinere overschrijdingen. Bij PMV = 0,5 (PPD = 10%) werd de 
weegfactor 1 en op basis van computersimulaties bleek dat in een gebouw met middelzware 
thermische massa de PMV bij een 100-urige overschrijding van de grenswaarde (PMV = 0,5), 
gemiddeld circa 0,7 bedraagt. Hierbij is de PPD 15% en de weegfactor dus 1,5, wat weer 150 
weeguren geeft. Dit werd de Gewogen Temperatuur Overschrijdingsmethode (GTO) 
genoemd (Brouwers & Van der Linden, 1989). Omdat de GTO meer rekening houdt met het 
werkelijk ervaren discomfort bij afwijkende temperaturen, was deze te prefereren boven 
ongewogen berekening (TO). 

6.3 EN 16798-1 NORM 
NEN-EN 16798-1: “Binnenmilieu gerelateerde input parameters voor ontwerp en beoordeling 
van energieprestatie van gebouwen voor de kwaliteit van binnenlucht, het thermisch 
comfort, de verlichting en akoestiek - Module M1-6” (NEN-EN 16798-1, 2019) is gebaseerd 
op zowel het conventionele PMV/PPD-model als op het adaptieve model (SCATs database), 
maar het PMV/PPD-model wordt nog steeds als leidend gezien. In 6.2.1.1 van NEN-EN 
16798-1 staat: “Criteria for the thermal environment in heated and/or mechanical cooled 
buildings shall be based on the thermal comfort indices PMV-PPD (EN ISO 7730), with 
assumed typical levels of activity and typical values of thermal insulation for clothing (winter 
and summer)”.  
 
Er worden in NEN-EN 16798-1 vier comfortcategorieën onderscheiden (Tabel 6.2). Volgens 
deze norm “zijn de categorieën gerelateerd aan “het niveau van de verwachtingen die de 
bewoners hebben”. Een normaal niveau is “Medium”, een hoger niveau kan worden 
gekozen voor bewoners met speciale behoeften (kinderen, ouderen, gehandicapten, enz.). 
Een lager niveau levert geen gezondheidsrisico's op, maar kan het comfort verminderen. De 
keuze van de categorie is specifiek voor een gebouw, zone of ruimte, en er moet rekening 
worden gehouden met de behoeften van speciale groepen bewoners zoals ouderen. Voor 
deze groep mensen beveelt de norm aan om de eisen van categorie I te gebruiken”.  
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Tabel 6.2: Comfortcategorieën voor ontwerp van mechanisch verwarmde en gekoelde 
gebouwen. Bron: NEN-EN 16798-1, 2019. 

Categorie Predicted 
Percentage of 

Dissatisfied 
PPD (%) 

Predicted Mean 
Vote 
PMV 

Niveau van 
verwachting 

I <6 -0,2<PMV<+0,2 High 
II <10 -0,5<PMV<+0,5 Medium (Normal) 
III <15 -0,7<PMV<+0,7 Moderate 
IV <25 -1,0<PMV<+1,0 Low 

 
Paragraaf B2.2 van NEN-EN 16798-1 geeft operatieve temperaturen voor gebouwen zonder 
mechanische koeling als functie van de outdoor running mean temperature ( 
Figuur 6.2). Daarbij wordt verder aangegeven: “This alternative method only applies for 
office buildings and other buildings of similar type (e.g. residential buildings) used mainly for 
human occupancy with mainly sedentary activities, where there is easy access to operable 
windows and occupants can freely adapt their clothing to the indoor and/or outdoor thermal 
conditions, where thermal conditions are regulated primarily by the occupants through 
opening and closing of openings (windows) in the building envelope”. De adaptieve 
comfortgrenzen (Figuur 6.1) worden in deze norm gezien als een optionele methode die 
onder bepaalde voorwaarden kan worden gebruikt. De bandbreedtes van de verschillende 
categorieën zijn bepaald volgens het verband van het percentage personen dat zich niet 
comfortabel voelt met de afwijking van de neutrale temperatuur, zoals weergegeven in 
Figuur 6.2. De running mean external temperature14 wordt bepaald zoals beschreven bij de 
uitleg van het Scats onderzoek in paragraaf 3.3. 
 
 
 
 
 
 

 
14 In de literatuur en normen worden de termen external temperature en outdoor temperature door elkaar 
gebruikt. 
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Figuur 6.1: Acceptabele temperatuur bandbreedtes in gebouwen met een hoge mate van 
gebruikersinvloed (geen dresscode, te openen ramen, geen actieve koeling) als functie van de 
running mean outdoor temperature (RMOT) voor drie categorieën. Bron: NEN-EN 16798-1, 
2019.  

 

 
Figuur 6.2: Percentage mensen dat zich comfortabel respectievelijk neutraal voelt voor free 
running (getrokken lijn) en airconditioned (gestippelde lijn) gebouwen, afhankelijk van de 
afwijking van de gemiddelde neutrale temperatuur. Bron: Nicol & Wilson, 2010. 
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6.4 ASHRAE STANDARD 55 
In de Amerikaanse ASHRAE Standard 55: “Thermal Environmental Conditions for Human 
Occupancy” (ASHRAE, 2017) is het adaptieve model ook een optionele methode, naast de 
PMV/PPD-methode, die alleen kan worden toegepast onder de volgende omstandigheden: 
- Er is geen mechanische koeling geïnstalleerd; 
- Het metabolisme van de gebruikers is tussen 1,0 tot 1,3 Met;  
- De gebruikers zijn vrij om hun kleding aan te passen aan de binnen- en/of 

buitenomstandigheden binnen een bandbreedte van minstens 0,5 tot 1,0 clo;  
- De heersende buitentemperatuur is hoger dan 10°C en lager dan 33,5°C.  
 
De grenswaarden voor de adaptieve norm zijn weergegeven in Figuur 6.3, waarbij twee 
klassen worden onderscheiden: 
 90% of meer acceptatie; 
 80% of meer acceptatie. 

De grenswaarden zijn afgeleid van de resultaten van RP-884 (zie paragraaf 3.2). De 
grenswaarden voor 80% acceptatie komen overeen met die in Figuur 3.1.  
 

 
Figuur 6.3: De adaptieve ASHRAE-standard 55 voor natuurlijk geventileerde ruimten als 
functie van de heersende buitentemperatuur. Bron: ASHRAE, 2017. 

6.5 ISSO 74  
ISSO-publicatie 74, “Thermisch binnenklimaat – Eisen en achtergronden betreffende het 
thermisch binnenklimaat in kantoren, scholen en vergelijkbare utiliteitsbouw” (ISSO, 2014) is 
een veelgebruikte Nederlandse richtlijn en is, net als de NEN-EN 16798-1, gebaseerd op het 
Europese Scats onderzoek. Het comfortgebied in de grafiek (Figuur 6.4) wijkt iets af van dat 
in NEN-EN-16798-1 en er wordt onderscheid gemaakt tussen a- en b-ruimtes. a-Ruimtes 
hebben betrekking op freerunning omstandigheden in de zomer, met te openen ramen en 
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geen strikte kledingvoorschriften”, terwijl b-ruimtes “voornamelijk afhankelijk zijn van 
centrale koeling in de zomer”. Voor a-ruimtes is het toegestaan adaptieve 
temperatuurgrenzen te gebruiken, wat in Figuur 6.4 wordt weergegeven door de “groene 
driehoeken”. 
 

 

Figuur 6.4: Operatieve binnentemperatuurbandbreedtes in relatie tot de lopend gemiddelde 
buitentemperatuur voor de verschillende comfortklassen en voor a-ruimtes (free running) b-
ruimtes (voornamelijk afhankelijk van centrale koeling in de zomer). Bron: ISSO, 2014. 

 

Tabel 6.3: Klassenindeling in ISSO 74. ISSO, 2014.  

Klasse 
Voorspeld 

percentage 
ontevredenen (PD) 

Toepassing 

A Max.  5% 
Hoog verwachtingspatroon met mogelijkheid van 
persoonlijke beïnvloeding. Bijvoorbeeld nieuwbouw op 
A-locatie. 

B Max. 10% 
Verhoogd verwachtingspatroon. Bijvoorbeeld reguliere 
nieuwbouw of referentieniveau bij metingen in relatief 
nieuwe, bestaande gebouwen. 

C Max .15% 
Standaard verwachtingspatroon. Bijvoorbeeld 
renovaties of referentieniveau bij metingen in relatief 
oudere gebouwen. 

D Max. 25% 
Minimaal verwachtingspatroon. Bijvoorbeeld 
bijzondere situaties of referentieniveau bij metingen in 
monumenten. 
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Ook in ISSO 74 zijn verschillende binnenklimaatklassen gedefinieerd (Tabel 6.3), die afwijken 
van de klassenindeling in NEN-EN16798-1 en ASHRAE-55. Er zijn vier15 klassen. De 
Percentages ontevredenen (PD en PPD) en de omschrijvingen komen niet met elkaar 
overeen, vergelijk Tabel 6.2 en Tabel 6.3. De criteria voor temperatuurgrenzen worden in 
ISSO 74 gecombineerd met criteria voor persoonlijke beïnvloeding. Op grond van de 
genoemde toepassingen in de tabellen is het moeilijk vast te stellen wat volgens ISSO74 een 
standaard gebouw is dat wat het binnenklimaat betreft aan alle eisen voldoet, hier in het 
vervolg een normaal goed gebouw genoemd. In NEN-EN-16798-1 is dit categorie II, met een 
PPD van 20% en in de adaptieve norm van ASHRAE-55 is dit de 80% acceptability limit. Maar 
in ISSO 74 kan dat klasse B zijn, overeenkomend met een verhoogd verwachtingspatroon en 
aanbevolen voor reguliere nieuwbouw, met een PPD van 10%, of klasse C, overeenkomend 
met een standaardverwachtingspatroon, met een PPD van 15%. Verder impliceert deze 
indeling dat zelfs voor een verhoogd verwachtingspatroon B, persoonlijke beïnvloeding niet 
noodzakelijk is. Pas in klasse B+ wordt persoonlijke temperatuurregeling in het stookseizoen 
vereist en pas in klasse A wordt persoonlijke temperatuurregeling gedurende het gehele jaar 
vereist. Op grond van de vergelijking van de bovengrenzen van categorie II van NEN-EN-
16798-1 en Klasse C van ISSO74, die beiden de vorm hebben van Tmax = 0.33 Trm + 21.8 kan 
pas worden geconcludeerd dat de bovengrenzen gelijk zijn (Figuur 6.5). De ondergrenzen zijn 
hier echter bij een RMOT ≥  10°C verschillend.  
 

 
Figuur 6.5: Operatieve comforttemperatuurbandbreedtes in relatie tot de lopend gemiddelde 
buitentemperatuur voor ISSO 74 (Alpha: blauwe stippellijnen; Beta: rode stippellijn) en NEN-
EN16798-1 (groene lijnen).  

  

 
15 Stikt genomen zijn er 5 klassen. Er is een klasse B+ die bovenop de eisen van klasse B eist dat er persoonlijke 
invloed van de temperatuur in de winter is. 
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6.6 BEOORDELEN VAN TEMPERATUUROVERSCHRIJDINGEN  
Bij het simuleren van het thermische gedrag van gebouwen worden in de praktijk de 
resultaten van temperatuuroverschrijdingsberekeningen bij gebouwen met volledige 
airconditioning getoetst op basis van temperatuursoverschrijdingsuren (TO-methode) of 
gewogen temperatuuroverschrijdingen (GTO-methode) (zie bijlage A van ISSO74, 2014). 
Hierbij wordt een zekere mate van overschrijding van de vaste grenzen in NEN-EN-ISO 7730 
toegelaten, met als doel dat een ontwerp niet wordt verworpen op grond van enkele in 
tijdsduur en omvang beperkte overschrijdingen. Het toetsen is zeer belangrijk, zeker gezien 
in het licht van het opwarmende klimaat, vaker voorkomende hittegolven en omdat de 
resultaten van gebouwsimulaties vergaande gevolgen voor het energiegebruik en de 
kwaliteit van het binnenklimaat hebben.  
 
Hieronder wordt een methode behandeld, overgenomen van de adaptieve benadering uit 
CIBSE TM52 (2013), hoe overschrijdingen in niet-gekoelde of beperkt gekoelde gebouwen 
geïnterpreteerd kunnen worden. Tenslotte worden er drie criteria gegeven waaraan 
eventuele overschrijdingen moeten voldoen. Wanneer gelijktijdig aan alle drie criteria 
voldaan wordt, hoeft het ontwerp, ondanks de overschrijdingen niet verworpen te worden. 
De lijnen die de bandbreedte van het comfortgebied aangeven (categorie II in NEN-EN 
16798-1 of klasse C in ISSO74) mogen niet als scherpe grenzen worden geïnterpreteerd. De 
bandbreedte is het percentage acceptatie, of discomfort als functie van de afwijking van de 
gemiddelde neutrale of comfort temperatuur. Dus ook binnen de bandbreedte is er altijd 
enige mate van discomfort als gevolg van verschillen tussen mensen (Figuur 6.2). Het ligt in 
de natuur van verdelingen dat discomfort geleidelijk verloopt en dus geen nauwkeurige of 
scherpe grens heeft. Een stukje onder of boven de grenslijn heeft dus weinig effect op de 
mate van comfort. De uitkomsten van temperatuursimulaties zijn gevoelig voor verschillen 
en onnauwkeurigheden in bouwfysische en installatietechnische invoerparameters, 
verschillen in weerbestanden, verschillen in simulatiesoftware en bijvoorbeeld verschillen in 
aanwezigheidsuren. Dit kan leiden tot berekende temperatuurverdelingen waarbij een deel 
van de uren net binnen of net buiten de “grens” ligt. De norm wordt vaak zwart/wit 
geïnterpreteerd: binnen de bandbreedte is er geen discomfort en erbuiten wel, maar in 
werkelijkheid geeft de norm aan vanaf welke grenswaarde een bepaalde mate van 
discomfort wordt overschreden, of anders gezegd, voor welk deel van de gebruikers een 
grens wordt overschreden. Daarom is er door CIBSE (CIBSE, 2013) een methode ontwikkeld 
om temperatuuroverschrijdingsberekeningen te toetsen op basis van adaptieve 
grenswaarden. Het is belangrijk om te begrijpen dat discomfort niet een functie van de 
temperatuur, maar van de afwijking van de comforttemperatuur is. In Figuur 6.6 is te zien 
dat het percentage mensen dat discomfort voelt varieert met de afwijking van de 
comforttemperatuur.  
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Figuur 6.6: De toename in thermisch warm-discomfort, afhankelijk van het verschil tussen de 
comforttemperatuur en de operatieve temperatuur. Dit laat zien dat er ook al discomfort is 
bij de ontwerptemperatuur en dat er geen scherpe grens bestaat. Bron: CIBSE, 2013. 
 
In de CIBSE-norm worden de uitkomsten van gebouwtemperatuursimulaties getoetst aan de 
volgende criteria:  

 Categorie II van NEN-EN 16798-1 (NEN-EN 16798-1, 2019) of klasse C van ISSO74, type a 
(ISSO, 2014). De bovengrens van het comfortgebied wordt bepaald uit: 

Tmax = 0.33 Trm + 21.8 

waarbij Tmax de maximaal geaccepteerde temperatuur is (°C). Voor Trm zie paragraaf 3.3. 

Vervolgens worden voorwaarden gesteld aan DT, het verschil tussen de berekende of 
gemeten operatieve temperatuur Top en de maximaal acceptabele temperatuur Tmax: 

DT = Top - Tmax 

DT wordt afgerond op hele graden (bijvoorbeeld DT tussen 0.5 en 1.5 wordt 1°C). 

Zoals hiervoor is aangegeven kunnen als gevolg van de aard van de berekeningen niet alle 
berekende temperaturen binnen de bandbreedte vallen en daarom worden er aanvullende 
voorwaarden gesteld: 

1. Het aantal uren He dat DT groter of gelijk is aan 1°C gedurende de periode mei – 
september mag niet meer zijn dan 3% van het totaal aantal gebruiksuren per jaar. 
 

2. Naast een grens aan het aantal uren wordt er ook een criterium gesteld aan de mate van 
overschrijding.  

 
  



 
 
70 

Per dag mag de gewogen overschrijding We niet meer bedragen dan 6:   

We = (S he) x WF 

= (he0 x 0) + (he1 x 1) + (he2 x 2) + (he3 x 3) 

waarbij de weegfactor WF = 0 als DT £ 0, anders WF = DT en hey is de tijd (h) wanneer  
WF = y.  

 
3. Tenslotte wordt er een absoluut maximum aan de operatieve binnentemperatuur 

gesteld van: 

DT £ 4°C 

Boven deze waarde zijn geen normale adaptieve maatregelen mogelijk om thermisch 
comfort te herstellen. Voorwaarde 3 is een bescherming tegen mogelijke toekomstige 
hittegolven. De waarden voor He £  3% en We £ 6 zijn gebaseerd op praktijkstudies en voor 
een uitgebreide beschrijving en onderbouwing van deze methode wordt verwezen naar 
CIBSE (2013).  
 
In Figuur 6.7 en Figuur 6.8 worden voorbeelden gegeven van temperatuursimulaties in 2 
natuurlijk geventileerd gebouwen, waarbij in gebouw A weliswaar enige overschrijding van 
de adaptieve grenswaarde optreden, maar wel aan criteria 1, 2 en 3 wordt voldaan. In 
gebouw B zijn de overschrijdingen nog iets groter en wordt niet meer voldaan aan 
voorwaarden 1 en 2. 
 
Voor meer informatie over CIBSE TM52 thermisch comfort analyse zie: https://energy-
test.co.uk/thermal-comfort-analysis/. 
 

Voorbeeld: Bij een temperatuursimulatie is gedurende een bezetting van 8 uur, om 
het half uur, een temperatuur berekend. Er zijn 16 waarden, van tien ervan is DT = 0 
of negatief (WF = 0), van drie is DT = 1 (WF = 1), van twee is DT = 2 en van een is DT = 
3 (WF=3), dus: 

We = ½ [(10 x 0) + (3 x 1) + (2 x 2) + (1 x 3)] = 5 

(aan de voorwaarde wordt voldaan) 
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Figuur 6.7: Temperatuursimulatie in natuurlijk geventileerd gebouw “A”. Aan de criteria 1, 2 
en 3 wordt voldaan. Bron: CIBSE, 2013; ISSO-74, 2014. 

 

 
Figuur 6.8: Temperatuursimulatie in natuurlijk geventileerd gebouw “B”. Aan de criteria 1 en 
2 wordt niet voldaan. Bron: CIBSE, 2013; ISSO-74. 
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7 BINNENKLIMAATKLASSEN IN NORMEN EN RICHTLIJNEN   

7.1 INLEIDING 
Zowel in de op het PMV-model gebaseerde norm (Tabel 6.1 en Tabel 6.2) als in de adaptieve 
binnenklimaatnormen (Figuur 6.1, Figuur 6.3, Figuur 6.4 en Figuur 6.5) worden verschillende 
bandbreedtes gegeven waarbinnen een bepaald percentage van de gebruikers de 
temperatuur acceptabel of comfortabel vinden. Deze bandbreedtes zijn in categorieën of 
klassen verdeeld (I, II, III, IV of A, B, C, D). Een smallere bandbreedte wordt in de normen een 
hoger niveau van verwachting, ambitie of kwaliteit genoemd. Hiermee wordt de suggestie 
gewekt dat een smallere bandbreedte een beter binnenklimaat geeft. In de 
certificeringsmethode voor een duurzaam gebouwde omgeving BREEAM-NL (2014) wordt 
bijvoorbeeld zelfs expliciet onderscheid gemaakt tussen een “goed” en een “uitstekend” 
binnenklimaat, waarbij het uitstekende binnenklimaat binnen een nauwere bandbreedte 
valt. Het is goed om nogmaals te memoreren dat de bandbreedtes een theoretisch 
percentage van 80% of 90% acceptatie weergeeft dat een gemiddelde is van een database 
van een groot aantal gebouwen. Een enkel gebouw kan een andere verdeling hebben binnen 
deze bandbreedte. In de meeste gevallen leidt een smallere bandbreedte wel tot een hoger 
energiegebruik, maar niet tot een comfortabeler binnenklimaat in de praktijk (zie paragraaf 
4.6). Hieronder worden zowel empirische als theoretische argumenten gegeven waarom 
binnenklimaatklassen problematisch zijn. 

7.2 EMPIRISCHE BEZWAREN TEGEN BINNENKLIMAATKLASSEN   
Om een smallere temperatuurbandbreedte te realiseren is over het algemeen meer energie 
benodigd. De vraag die zich hier dus opwerpt: leidt deze extra hoeveelheid energie ook in de 
praktijk tot een comfortabeler binnenklimaat? Dit is onderzocht in de databases van 45 
kantoorgebouwen verspreid over de wereld (RP-884) en de Europese database (SCATs) met 
26 kantoorgebouwen van verschillende types in 5 Europese landen (Arens, 2010). In de 
gebouwen zijn luchttemperatuur, stralingstemperatuur, luchtsnelheid en luchtvochtigheid 
gemeten, zijn de kledingisolatie- en metabolismewaarden bepaald, zodat PMV-waarden 
konden worden berekend. Daarnaast is het subjectieve comfort van de gebruikers via 
vragenlijsten bepaald. De resultaten worden gegeven in Tabel 7.1 en 7.2. In beide tabellen 
komen de drie binnenklimaatklassen volgens het PMV/PPD-model overeen met 
respectievelijk 95%, 90% en 85% acceptatie. 
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Tabel 7.1: Vergelijking van de berekende PMV-gebieden, A: PPD < 6%, B: PPD < 10% en C: 
PPD < 15% met de werkelijke acceptatie (database RP-884). Bron: Arens et al., 2010. 

 

 
 

Tabel 7.2: Vergelijking van de berekende PMV-gebieden, A: PPD < 6%, B: PPD < 10% en C: 
PPD < 15% met de werkelijke (SCAT-database) percentages gebouwgebruikers die "enigszins 
koel", "neutraal", "enigszins warm" (derde kolom) en "comfortabel" (vierde kolom) 
aangeven. Bron: Arens et al., 2010. 

 
 
Hier is te zien dat een smallere bandbreedte bepaald door metingen en berekend met 
behulp van de PMV/PPD-relatie in werkelijke omstandigheden niet door de gebruikers als 
comfortabeler of acceptabeler wordt ervaren. Soms zijn er helemaal geen verschillen, in 
andere gevallen leidt een nauwer PMV-bereik tot iets meer tevredenheid, in weer andere 
gevallen leidt een nauwer PMV-bereik juist tot minder tevredenheid. Geen van alle 
verschillen is statistisch significant. Een van de redenen is dat de meetonzekerheden van de 
variabelen om de PMV te kunnen berekenen, met name het metabolisme en de 
kledingisolatie, even groot zijn als de verschillen tussen de bandbreedtes van de 3 
categorieën (Alfano, et al., 2011). Er is dus geen empirische onderbouwing voor het idee dat 
een hogere klimaatklasse, met een nauwere PMV- of temperatuurgrens op papier, ook in 
werkelijkheid tot meer comfort of tevredenheid leidt. In de volgende paragrafen wordt hier 
dieper op ingegaan. 

7.3 THEORETISCHE BEZWAREN TEGEN BINNENKLIMAATKLASSEN 
In de adaptieve norm in NEN-EN 16798-1 en in ISSO 74 worden de binnenklimaatklassen 
expliciet gedefinieerd als niveaus van “verwachting”. Hoe nauwer de grenzen waarbinnen de 
temperatuur valt, des te hoger het verwachtingsniveau waaraan voldaan wordt, en des te 
hoger de klasse van het binnenklimaat met de implicatie dat er dan ook meer tevreden 
gebruikers zijn. Het is de vraag over wiens en welk verwachtingsniveau het eigenlijk gaat. 
Gezien de rol die de gebruikte binnenklimaatnorm speelt bij het formuleren van een 
Programma van Eisen in het ontwerpproces, zou het kunnen gaan over het 
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verwachtingsniveau van de opdrachtgever, de ontwerper of het management van de 
organisatie die in het gebouw gehuisvest wordt. Die kiezen dan een bepaald 
verwachtingsniveau. De opdrachtgever zou bijvoorbeeld voor een airconditioned gebouw 
met klimaatklasse A kunnen kiezen, omdat hij denkt dat dit beter te verhuren is. Of de 
directie van een organisatie zou ervoor kunnen kiezen om een dergelijk gebouw te huren, 
om zeker te zijn dat er geen of weinig klachten van de gebruikers zijn. Maar het meest 
logische is ervan uit te gaan dat hier het verwachtingsniveau van de gebruikers bedoeld 
wordt. Als gebruikers al verschillende verwachtingsniveaus hebben, ligt het niet voor de 
hand dat die gedefinieerd zijn in termen een smalle bandbreedte van temperaturen of in 
constantheid van de temperatuur. Als we alleen naar de gebruikers kijken, los van het 
gebouw dat zij (gaan) gebruiken, ligt het voor de hand dat alle gebruikers ongeveer hetzelfde 
verwachtingsniveau hebben: gedurende het grootste deel van de werktijd een thermische 
comfortabele omgeving. Als we het type gebouw waar het om gaat erbij betrekken, zijn er 
wel verschillen in verwachtingsniveaus. Uit het in paragraaf 4.5 besproken onderzoek van 
Kim & de Dear (2012) blijkt dat gebruikers van airconditioned gebouwen een ander 
verwachtingspatroon hebben van de thermische omgeving dan gebruikers van natuurlijk 
geventileerde gebouwen. 
 
Voor de gebruikers van airconditioned gebouwen is thermisch comfort een basisfactor. Zij 
verwachten dat het aan hoge eisen voldoet en als het binnenklimaat daaraan niet blijkt te 
voldoen, zijn zij ontevreden over het gebouw als geheel. Bovendien verwachten zij dat het 
gebouw en de installaties zorgen voor de juiste thermische omgeving en dat zij er zelf niets 
aan kunnen doen of aan hoeven te doen, bijvoorbeeld door hun kledingisolatie aan te 
passen. Voor gebruikers van natuurlijk geventileerde gebouwen is thermisch comfort een 
bonusfactor. Als het binnenklimaat tekortkomingen heeft, leidt dit niet tot onvrede over het 
gebouw als geheel en als het binnenklimaat goed is zijn de gebruikers extra tevreden. Zij 
voelen zich ook medeverantwoordelijk voor hun eigen thermisch comfort, omdat zij dit 
kunnen beïnvloeden door middel van het gebruik van te openen ramen en zonwering en het 
aanpassen van hun kledingisolatie. 
 
In hoofdstukken 1 en 4 is gebleken dat de hoge verwachtingen die opdrachtgevers of 
werkgevers hebben van airconditioned, klasse A gebouwen in de praktijk vaak niet worden 
waargemaakt, omdat de afhankelijkheid van (complexe) installaties de kans op 
comfortklachten en lichamelijke symptomen vergroot, omdat dit soort gebouwen een lage 
robuustheid hebben (hoofdstuk 5). Beter is het daarom te kiezen voor een gebouw met 
natuurlijke of hybride ventilatie met veel invloed en realistische verwachtingen van de 
gebruikers.  
 
Het gebruik van twee soorten normen naast elkaar, namelijk een op het PMV/PPD-model 
gebaseerde norm en een adaptieve norm, kan in combinatie met de huidige indeling in 
klimaatklassen leiden tot zogenaamde perverse prikkels. Wanneer in het ontwerpproces een 
keuze gemaakt wordt voor het type gebouw en de beoogde binnenklimaatkwaliteit, en de 
opdrachtgever in elk geval een “goed binnenklimaat” verlangt en daarom voor categorie I 
kiest, kan het voorkomen dat uit de temperatuursimulatieberekeningen blijkt dat, gegeven 
het buitenklimaat en de locatie, een bouwfysisch adequaat, natuurlijk geventileerd gebouw 
wel aan categorie II voldoet, maar (net) niet aan categorie I. Dat kan dan voor de 
opdrachtgever reden zijn om voor een airconditioned gebouw van categorie I te kiezen, 
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zeker wanneer de gebruikte norm de indruk wekt dat adaptief comfort slechts een 
“alternatief” is. De kans is groot dat het airconditioned categorie I gebouw in werkelijkheid 
tot meer onvrede over het binnenklimaat en meer lichamelijke symptomen zal leiden dan 
het natuurlijk geventileerde categorie II gebouw.  
 
Een andere perverse prikkel komt voort uit het feit dat categorie I behalve voor een “hoog 
verwachtingsniveau” ook geadviseerd wordt voor kwetsbare groepen, zoals zieken, jonge 
kinderen en ouderen. In veel gevallen betekent dit dat om aan klasse I te voldoen gekozen 
wordt voor installatietechniek en koeling en dat bouwfysische en passieve oplossingen 
onvoldoende worden overwogen. Dit kan leiden tot een groter risico op klachten over de 
luchtkwaliteit, wat juist voor kwetsbare groepen ongewenst is. Voor deze groepen kan 
(aanvullende) natuurlijke luchttoevoer via de gevel een beter alternatief zijn dan uitsluitend 
mechanische toevoer. Bovendien kunnen verschillende kwetsbare groepen niet op één hoop 
geveegd worden. In hoofdstuk 8 wordt beschreven dat ouderen en kinderen de thermische 
omgeving anders ervaren en dat er ook binnen deze groepen individuele verschillen zijn. Al 
met al worden de problemen met klassenindelingen vooral veroorzaakt door het 
introduceren van een “extra goede” klasse (A of I) boven een normaal goed gebouw. Bij een 
normaal goed gebouw kan uitgegaan worden van een tevredenheidspercentage van 80%. Uit 
Arens (2010) blijkt niet alleen dat nauwere temperatuurgrenzen niet tot meer tevredenheid 
leiden, maar ook dat een tevredenheidspercentage hoger dan ca. 80% in de praktijk niet 
haalbaar is. Dit wordt bevestigd door de recente onderzoeksresultaten in paragraaf 8.2. 

7.4 KLASSENINDELING OP BASIS VAN ADAPTIEVE MOGELIJKHEDEN 
Vanwege de problemen met kwantitatieve criteria, is ook voorgesteld een klassenindeling te 
maken op grond van de adaptieve mogelijkheden voor de gebruikers (Boerstra, 2010). Een 
van de eerste pogingen hiertoe is te vinden in RP-884. Daar worden de volgende adaptieve 
mogelijkheden gedefinieerd: 
- Te openen ramen; 
- Buitendeuren; 
- Binnendeuren; 
- Thermostaten; 
- Gordijnen/ lichtwering; 
- Plaatselijke verwarmingsapparaten; 
- Plaatselijke (plafond- of tafel-) ventilatoren. 
 
Verder werd voor een subgroep van respondenten van wie bekend was welke algemene 
score zij hadden voor de adaptieve mogelijkheden in hun gebouw en welke score zij hadden 
voor afzonderlijke adaptieve mogelijkheden een index van persoonlijke adaptieve 
mogelijkheden vastgesteld. Uit deze gegevens werd een index voor de gemiddelde 
persoonlijke beïnvloeding per gebouw afgeleid. Vervolgens werd het verband tussen deze 
index en meerdere maten voor thermische respons binnen een gebouw berekend, 
waaronder het verband met thermische tevredenheid. Geen van deze verbanden is 
statistisch significant. Blijkbaar is het alleen maar vaststellen of een adaptieve mogelijkheid 
aanwezig is niet voldoende om thermische tevredenheid te voorspellen. 
 
Een werkzaam alternatief is om de persoonlijke of gebouwgebonden beïnvloedingsindex niet 
uitsluitend te baseren op de aanwezigheid van de adaptieve mogelijkheden, maar ook op de 
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bruikbaarheid en de effectiviteit ervan, op basis van beoordelingen van de daadwerkelijke 
gebruikers. Een goed voorbeeld hiervan wordt gegeven in Boerstra (2016). In vragenlijsten 
die gebruikt werden om de oorzaken van klachten in specifieke kantoorgebouwen te 
onderzoeken, werd onder andere gevraagd naar: 
- De aanwezigheid van een temperatuurregeling; 
- Indien aanwezig, de effectiviteit van de temperatuurregeling; 
- De aanwezigheid van een te openen raam; 
- Indien aanwezig, de mogelijkheid om het te openen raam naar eigen inzicht in te stellen. 
 
Op basis van deze vragen kan een beïnvloedbaarheidsindex gevormd worden die een 
statistisch significant verband heeft met onder andere een samengestelde maat voor 
comfort, zoals aangegeven door de gebruikers, en een maat voor gebouw gerelateerde 
lichamelijke symptomen, eveneens zoals aangegeven door de gebruikers. Met name het 
verband tussen deze beïnvloedbaarheidsindex en het aantal gebouw gerelateerde 
symptomen is sterk (de verklaarde variantie (R2) is 42%, bij de gebouwcomfortindices is dit 
slechts 18% verklaarde variantie). Blijkbaar zijn beïnvloedingsmogelijkheden met name van 
belang voor de lichamelijke gezondheid. Een hypothetische verklaring hiervoor wordt 
voorgesteld in Vroon et al. (1990). Als er belastende omstandigheden zijn, kan de betrokkene 
ofwel kiezen voor externe coping, in dit geval het aanpassen van de omgeving door middel 
van beïnvloedingsmogelijkheden, of is gedwongen te kiezen voor interne coping, het 
accepteren van de omstandigheden. Interne coping kan tot een (over)belasting van het 
organisme leiden en zo tot gebouwgerelateerde gezondheidsklachten. 
 
In een onderzoek (Pigman, Brager & Zhang, 2018) in drie mixed mode gebouwen zijn de 
onderlinge verbanden onderzocht tussen:  
- Toegankelijkheid (acces) tot een beïnvloedingsmogelijkheid; 
- Tevredenheid (satisfaction) over de mogelijkheid om de omgeving te beïnvloeden; 
- Waarneming (perception): hoeveel vertrouwen heeft men dat het gebruik van de 

beïnvloedingsmogelijkheid het gewenste effect heeft. 
Uit de resultaten blijkt dat toegankelijkheid geen goede voorspeller is van tevredenheid, 
maar vertrouwen, op grond van waarneming, dat het gebruik van de 
beïnvloedingsmogelijkheid het gewenste effect heeft, is dat wel. Dat de aanwezigheid op zich 
van beïnvloedingsmogelijkheden geen garantie is voor tevredenheid blijkt onder andere uit 
het volgende voorbeeld. In een van de drie onderzochte gebouwen hadden de gebruikers het 
over het algemeen te koud. Bovendien waren zij van de drie gebouwen het meest 
ontevreden over de mogelijkheid om zelf de temperatuur te regelen. De temperatuur in dit 
gebouw had voor het hele jaar een setpoint van 20°C tot 22°C, wat met name in de zomer 
aanzienlijk te koud is. De gebruikers hadden meerdere beïnvloedingsmogelijkheden tot hun 
beschikking: zonwering, lichtwering en plafondventilatoren. Deze zijn geen van alle geschikt 
om de klachten over te lage temperatuur te verminderen. Pigman, Brager en Zhang 
concluderen: “This begins to suggest that simply having some form of environmental control 
isn’t necessarily helpful unless there is a clear match between the type of control and the 
likely source of thermal discomfort.” Dit is tevens een (gedeeltelijke) verklaring waarom een 
standard samengestelde index in RP-884 niet werkt. 
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Comfortklachten en gebouw gerelateerde symptomen hangen niet samen met een index die 
gebaseerd is op de aanwezigheid van beïnvloedingsmogelijkheden maar wel met een index 
die gebaseerd is op de door gebruikers zelf aangegeven aanwezigheid en effectiviteit of 
bruikbaarheid van beïnvloedingsmogelijkheden. Hieruit blijkt dat er nog te weinig kennis is 
over de eigenschappen van beïnvloedingsmogelijkheden die bepalend zijn voor de 
effectiviteit en de bruikbaarheid hiervan. Het gaat dan om vragen als: welk soort te openen 
raam is het meest bruikbaar en hangt dit af van het soort gebouw of ruimte-indeling of van 
de aanwezigheid van mechanische ventilatie. Figuur 7.1 toont redenen van tevredenheid of 
ontevredenheid met de te openen ramen. Ook blijkt uit onder andere Boerstra (2016) dat de 
snelheid waarmee de temperatuur reageert op het veranderen van de instelling van de 
thermostaat in hoge mate bepalend is voor de door de gebruikers ervaren snelheid. 
 

 
Figuur 7.1: Oorzaken van tevredenheid en ontevredenheid over te openen ramen. Bron: 
Pigman, Brager en Zhang (2018). 
 
De vraag is nu: is een klasse-indeling gebaseerd op adaptieve mogelijkheden een goed 
alternatief voor bestaande klasse-indelingen? Het is goed hier nogmaals te memoreren hoe 
belangrijk adaptieve mogelijkheden zijn voor comfort en gezondheid, om de volgende 
redenen: 
- De mogelijkheid de omgeving aan te passen aan de eigen voorkeur; 
- De mogelijkheid om eventueel disfunctioneren van gebouwsystemen (gedeeltelijk) te 

compenseren; 
- De mogelijkheid tot positieve alliesthesia (zie paragraaf 4.8); 
- Bevordering van de gezondheid omdat men voor externe coping kan kiezen in plaats van 

voor interne coping. 
 
Deze redenen zijn, zeker tezamen, zwaar genoeg om te stellen dat een normaal goed 
gebouw over zo veel mogelijk door de gebruikers als effectief beoordeelde adaptieve 
mogelijkheden beschikt. Dit wordt bevestigd door de resultaten van Boerstra (2016). 
Wanneer een klasse-indeling op basis van adaptieve mogelijkheden wordt ontwikkeld, 
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ontstaat ook hier het gevaar van perverse prikkels. In een dergelijke klasse-indeling zullen 
bepaalde beïnvloedingsmogelijkheden gereserveerd worden voor extra goede gebouwen 
(hoe deze verder ook gedefinieerd worden). Gewoon goede gebouwen zullen het met minder 
adaptieve mogelijkheden moeten stellen, terwijl die juist zo belangrijk zijn voor comfort en 
gezondheid. Hier geldt, net als bij de klasse-indeling op grond van temperatuurgrenzen, dat 
het definiëren van eisen voor een gewoon goed gebouw het doel zou moeten zijn, en dat 
eisen voor een extra goed gebouw ongewenst zijn. 
 
  



 
 

79 

8 NIEUWE INZICHTEN DOOR THERMAL COMFORT DATABASE II 

8.1 INLEIDING 
De resultaten van de veldonderzoeken (Humphreys, 1975; de Dear et al., 1997; Nicol, & 
Humphreys, 2005) hebben geleid tot een realistischer visie op thermisch comfort dan de 
klimaatkamermodellen (Fanger, 1970) en tot het geleidelijk aanpassen van normen en 
richtlijnen. Vanaf de eeuwwisseling is de hoeveelheid onderzoek enorm toegenomen, niet 
alleen in Europa en de Verenigde Staten, maar met name ook in Azië. Al dit onderzoek van is 
verzameld in een wereldwijde database: ASHRAE Global Thermal Comfort Database II16 
(Földváry Ličina et al., 2018), die ook data van RP-884 en SCATs omvat (hoofdstuk 3). Figuur 
8.1 toont de veldonderzoeken ingedeeld naar klimaat, continent en seizoen.  
 

 
Figuur 8.1: Verdeling van de veldonderzoeken naar continent, klimaat en seizoen. Het 
klimaat is ingedeeld volgens het classificatiesysteem van Köppen, de horizontale as is een 
logaritmische schaal. De aantallen op de X-as zijn “records”. Bron: Földváry Ličina et al., 
2018. 

 

 
16 De database is openbaar en online beschikbaar om zelf een aantal analyses te kunnen uitvoeren: https://cbe-
berkeley.shinyapps.io/comfortdatabase/. 
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De eerste database uit 1998, RP-884, waarop de adaptieve ASHRAE-normen gebaseerd zijn, 
bestond uit ruim 20.000 datapunten verdeeld over 8 landen op 4 verschillende continenten 
en 11 klimaatzones, volgens de Köppenindeling17. De huidige database bestaat op het 
moment van de nieuwe analyses (2019) uit ruim 107.000 records18 verdeeld over 29 landen 
op 6 verschillende continenten en 16 klimaatzones. Met deze uitgebreidere en geografisch 
beter verdeelde database kunnen de volgende aspecten van thermisch comfort in gebouwen 
worden onderzocht: 
- De validiteit van de binnenklimaatklassen; 
- De validiteit van het PMV/PPD-model; 
- De validiteit van het oorspronkelijke, op RP-884 gebaseerde, adaptieve comfortmodel; 
- De toepasbaarheid van het adaptieve model voor andere gebouwtypen dan alleen 

natuurlijk geventileerde, niet gekoelde of free running gebouwen; 
- De invloed van de luchtvochtigheid op thermisch comfort; 
- De verschillen in thermisch comfort in verschillende delen van de wereld; 
- Mogelijke verbetering van de huidige praktijk van regeling van 

luchtbehandelingsinstallaties om energiebesparing mogelijk te maken. 

8.2 DE GELDIGHEID VAN DE BINNENKLIMAATKLASSEN 
In paragraaf 7.5 zijn de empirische en theoretische bezwaren uiteengezet om het 
binnenklimaat in kwaliteits- of verwachtingsklassen in te delen. Met behulp van de ASHRAE 
Global Thermal Comfort Database II was het mogelijk de validiteit van de, op de PMV/PPD-
relatie gebaseerde, binnenklimaatklassen nauwkeuriger te analyseren om de empirische 
bezwaren beter te onderbouwen. Figuur 8.2 laat zien dat de verschillen in acceptatie 
uitgedrukt door de PMV-klassen in de normen in werkelijkheid geen significante verschillen 
geven in de percentages acceptatie of comfort (Li et al., 2019). 
 
 

 
17 De klimaatgrenzen van het Köppenclassificatiesysteem werden bepaald door minimale en maximale 
gemiddelde maandtemperatuur op basis van het verspreidingsgebied van bepaalde planten. Zie ook 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klimaatclassificatie_van_Köppen.  
18 Een record is een rij in de database bestaande uit de responsen van een gebouwgebruiker op vragen over 
bijvoorbeeld thermische sensatie en comfort, berekende thermische indexen en de bijbehorende 
meetwaarden als binnenluchttemperatuur, luchtsnelheid, luchtvochtigheid, buitenklimaatgegevens en 
schattingen van de kledingisolatie en het metabolisme. 
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Figuur 8.2: Werkelijke percentages comfort (groene stippen), thermische sensatie (TSV) 
(grijze stippen), acceptatie (rode stippen) en “prefereer geen verandering” (blauwe stippen) 
vergeleken met de PMV-klassen (Klasse A: +/- 0,2; Klasse B: +/- 0,5; Klasse C: +/- 0,7). Bron: Li 
et al., 2019. 

 
Het blijkt duidelijk dat thermisch comfort in gebouwen over een brede PMV-bandbreedte 
wordt bereikt en dat een binnenklimaat niet comfortabeler wordt naarmate binnen nauwere 
PMV- of temperatuurgrenzen wordt geregeld. Dit is een verdere bevestiging van de 
resultaten van Ahrens et al. (2010) in Tabel 7.1 en Tabel 7.2. De nieuwe thermofysiologische 
theorieën gaan uit van een thermoneutraal gebied waarbinnen comfort wordt bereikt door 
fysiologische aanpassing in combinatie met gedragsmatige adaptieve maatregelen (Kingma, 
2014; Parkinson, 2016). 
  



 
 
82 

8.3 DE GELDIGHEID VAN HET PMV/PPD MODEL 
Een van de belangrijke uitkomsten van de analyse van de ASHRAE Global Thermal Comfort 
Database II is dat het PMV-PPD-model een lage nauwkeurigheid heeft bij het voorspellen 
van het thermisch comfort, zowel op groeps- als op individueel niveau. De verklaarde 
variantie (R2) van de Observed Thermal Sensation (OTS) door de PMV is laag: 8%. De 
algehele nauwkeurigheid van het PMV-model blijkt 34%. Zelfs rond “neutraal”, waar de PMV 
het meest nauwkeurig wordt geacht, is de nauwkeurigheid minder dan 60%.  
Figuur 8.3 laat de belangrijkste resultaten van de analyse zien (Cheung, et al., 2019). 
 

 
Figuur 8.3: Analyse van het verband tussen de Observed Thermal Sensation (OTS) en PMV. 
(a)= Ruwe data plot tussen OTS en PMV; (d) = gegroepeerde OTS (OTSbinned) bij elke PMVbin 
categorie met de algehele voorspellingsnauwkeurigheid (P) en gemiddelde absolute fout 
(MAE) bij iedere PMVbin categorie19. Bron: Cheung et al., 2019. 

 
Het databestand is samengesteld uit data verzameld door vele onderzoekers die 
verschillende procedures hebben gevolgd en verschillende meetapparatuur hebben gebruikt 
bij het meten van bijvoorbeeld temperatuur, luchtsnelheid, metabolisme en kledingisolatie. 
Dit zijn potentiële bronnen voor onnauwkeurigheden van het PMV/PPD-model en werpt de 
vraag op hoe betrouwbaar en robuust het PMV-model is wanneer getrainde onderzoekers 
niet tot correcte resultaten kunnen komen. Cheung, et al., 2019 concludeert dat, gezien de 
complexiteit, het PMV-model een onacceptabel lage voorspellingsnauwkeurigheid heeft en 
dat er behoefte is aan eenvoudiger modellen die het comfort van mensen in de gebouwde 
omgeving beter voorspellen. 
 
Om de geldigheid van het PMV-model verder te onderzoeken is in Figuur 8.4 het werkelijk 
waargenomen percentage ontevredenen vergeleken met de klassieke PMV/PPD-curve 
(Figuur 2.2). Het werkelijk percentage ontevredenen is niet zo gevoelig voor thermische 

 
19 Bij de variabele op de X-as van Figuur 8.3 (d) zijn de PMV-scores onderverdeeld in “bins”, dit zijn zorgvuldig 
gekozen categorieën bij het maken van histogrammen. Alle bins hebben dezelfde grootte en alle data dient 
erin te zijn opgenomen.  
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sensatie als de PMV/PPD voorspelt, wat blijkt uit de flauwere lijnen vergeleken met de PPD. 
Dit versterkt de eerder genoemde waarneming dat nauwere comfortklassen rond PMV=0 in 
de praktijk geen hoger comfort geven. Bovendien is het laagste waargenomen percentage 
ontevredenen ongeveer 20%, veel hoger dan de 5% dat door de PMV/PPD-relatie wordt 
voorspeld.  
 

 
Figuur 8.4: Waargenomen percentage ontevredenen (observed percentage dissatified) versus 
het op basis van PPD voorspelde percentage ontevredenen (stippellijn). Iedere stip geeft het 
percentage ontevredenen en de lijnen zijn gewogen naar steekproefgrootte. De X-as is de 
berekende PMV, verdeeld in bins. De blauwe lijn geeft de voorkeur voor een warmere of 
koelere omgeving, de grijze lijn is de absolute waarde voor de TSV>1, de rode lijn geeft aan 
dat de thermische omgeving als onacceptabel wordt beoordeeld en de groene lijn zijn de 
“oncomfortabele” stemmen <3,5 op de schaal van 1 tot 6.  Bron: Li et al., 2019. 

 
De reden voor de slechte validiteit van het PMV/PPD-model zit meer in de PMV-index dan in 
de PPD-index. In Figuur 8.5 is te zien dat de in het veld gevonden relatie tussen de 
waargenomen thermische sensatie (Observed Thermal Sensation, OTSbin) en het 
waargenomen percentage onacceptabel (Observed Percentage of Unacceptability, OPU) vrij 
goed overeenkomt met de in het laboratorium ontwikkelde PMV/PPD-relatie, maar dat de 
PMV, berekend op grond van geobserveerde en gemeten variabelen, de werkelijke 
thermische acceptatie (OPU) slecht voorspelt. Met name in het neutrale en koude gebied is 
er geen verband tussen PMVbin en observed percentage dissatified. (Cheung, et al., 2019; Li 
et al., 2019).  
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Zoals al eerder in dit boek is getoond is het in de praktijk moeilijk om de PMV correct te 
bepalen, door de grote onzekerheidsmarges in de inputvariabelen kledingisolatie en, in 
mindere mate, het metabolisme20. Dit bevestigt nogmaals dat nauwere PMV-klassen rond 
een neutraal punt niet voor meer tevredenheid zorgen. 
 

 
Figuur 8.5: Verband van het geobserveerde percentage thermische acceptatie (y-as) met de 
geobserveerde en op basis van observatie en berekening vastgestelde PMV (x-as): De rode 
lijn geeft het verband tussen het Observed Percentage of Unacceptability (OPU) en de PMV 
(PMVbin), de blauwe lijn geeft het verband tussen het Observed Percentage of Unacceptability 
(OPU) en de waargenomen thermische sensatie (OTSbin). De gestippelde lijn is het 
theoretische verband op grond van het PMV/PPD-model. Bron: Cheung et al., 2019. 

8.4 ADAPTIEF THERMISCH COMFORT IN VERSCHILLENDE TYPEN GEBOUWEN 
In Figuur 8.6 zijn de neutrale temperaturen uit de nieuwe database geprojecteerd op de 
oorspronkelijke analyse van RP-884/ASHRAE (de Dear & Brager, 1998, Figuur 6.3). Kijken we 
naar de neutrale temperaturen van de natuurlijk geklimatiseerde gebouwen (blauwe lijn) 
dan is de hellingshoek vergelijkbaar met de oorspronkelijke database, maar circa 2°C hoger 
dan de RP-884/AHSRAE en 1°C hoger dan de waarde uit SCATs/EN15251/EN16798-1. Om de 
oorzaak hiervan te onderzoeken zijn analyses gemaakt van gebouwen in “Azië” (Midden-

 
20 De informatie in de figuren 8.4 en 8.5 overlapt elkaar deels en zijn deels verschillend. Figuur 8.4 onderzoekt 
het verband van PMVbin met verschillende waarderingen van gebruikers, waaronder het percentage 
“unacceptable votes”. Figuur 8.5 onderzoekt alleen het verband van PMVbin met het percentage “unacceptable 
votes” (OPU). In beide figuren komt dit overeen met de rode curve. De curves in de beide figuren lijken 
verschillend, maar dat valt mee. De U-vormige curve in figuur 8.4 is een artefact van de manier waarop de 
curve berekend is, nl. door middel van een kwadratische regressielijn. Als we naar de rode datapunten in figuur 
8.5 kijken ligt in het koele gebied (PMVbin tussen -3 en -1) een groot deel van de datapunten lager dan de curve, 
waardoor er ook in deze figuur in het koele en neutrale gebied weinig tot geen verband is tussen PMVbin en het 
percentage “unacceptable votes”. Het verband in figuur 8.5 tussen percentage “unacceptable votes” (OPU) en 
de waargenomen thermische sensatie OTSbin, de blauwgrijze curve, komt in figuur 8.4 niet voor. 
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Oosten, India, Zuid-, Zuidoost- en Oost Azië) en het “Westen” (Europa, Noord-Amerika en 
Australië). Figuur 8.7 laat zien dat zowel de binnen- als buitentemperaturen hoger zijn in de 
Aziatische data vergeleken met de Westerse data.  
 

 
Figuur 8.6: Neutrale temperaturen en de gemiddelde maandelijkse buitentemperatuur 
tijdens het onderzoek in ieder gebouw in de nieuwe database, geprojecteerd op het 
oorspronkelijke RP-884-onderzoek van de Dear & Brager (1998), zoals weergegeven in Figuur 
6.3. De airconditioned gebouwen worden zwart, de mixed-mode gebouwen geel en de 
natuurlijk geventileerde gebouwen worden blauw weergegeven. Ieder punt geeft een 
individueel gebouw weer en de grootte van het punt geeft de weegfactor aan gebaseerd op 
de steekproefgrootte in dat gebouw. De grijze gebieden geven het 95% 
betrouwbaarheidsintervallen per gebouwtype aan. Bron: Parkinson, de Dear & Brager, 2020. 
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Figuur 8.7: Neutrale temperaturen en de gemiddelde maandelijkse buitentemperatuur voor 
Westerse en Aziatische landen. De airconditioned gebouwen worden zwart, de mixed-mode 
gebouwen geel en de natuurlijk geventileerde gebouwen worden blauw weergegeven. De 
grijze punten zijn gebouwen uit andere regio’s ter vergelijking. Bron: Parkinson, de Dear & 
Brager, 2020. 

 
Voor vergelijkbare buitenklimaten in beide regio’s blijken de neutrale temperaturen in zowel 
de natuurlijk geventileerde als airconditioned gebouwen in Azië iets hoger dan in de 
Westerse data. De hogere buiten- en binnentemperaturen in de Aziatische steden is de 
reden voor de verschuiving van de neutrale temperaturen in Figuur 8.7. 
 
De oorspronkelijke databases (RP-884 en SCATs) bevatten te weinig data van mixed-mode 
gebouwen om betrouwbare analyses uit te voeren. De nieuwe database bevat 25 mixed-
mode gebouwen verspreid over verschillende klimaatzones. Figuur 8.6 laat zien dat de 
neutrale temperaturen in de mixed mode gebouwen tussen die van natuurlijke en 
airconditioned gebouwen in liggen, maar de meeste gelijkenis vertonen met natuurlijk 
geventileerde gebouwen. Met name de helling is even groot. Dit ondersteunt de 
praktijkervaring dat goed ontworpen en geregelde mixed-mode gebouwen bij gematigde 
temperaturen ervaren worden als natuurlijk geventileerde gebouwen en alleen bij hoge 
temperaturen ervaren worden als gekoelde gebouwen. Het lage verband tussen de neutrale 
temperaturen en de gemiddelde buitentemperatuur in airconditioned gebouwen is in alle 
regio’s en culturen aanwezig (zwarte lijnen in Figuur 8.6 en Figuur 8.7). 
 
De principes van adaptief comfort worden meestal geassocieerd met free running, natuurlijk 
geventileerde gebouwen. De vraag werpt zich op in welke mate adaptatie ook in 
airconditioned gebouwen optreedt. Hiertoe is in Figuur 8.8 de neutrale temperatuur voor 
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alle gebouwtypen uitgezet tegen de gemiddelde binnenluchttemperatuur. Het resultaat is 
een veel sterker verband tussen de neutrale temperatuur en de gemiddelde 
binnenluchttemperatuur dan wanneer de gemiddelde buitentemperatuur als onafhankelijke 
variabele wordt genomen. De hellingshoek van de regressielijn is hetzelfde voor alle typen 
gebouwen en regio’s. Het enige verschil is dat er in mixed-mode en natuurlijk geventileerde 
gebouwen zowel hogere als lagere temperaturen voorkomen dan in de airconditioned 
gebouwen en dat de binnentemperatuur in airconditioned gebouwen binnen een smallere 
bandbreedte valt. 
 
Figuur 8.8 maakt duidelijk dat er een sterk verband is tussen wat mensen als comfortabel 
ervaren en de temperaturen waar ze binnen aan blootgesteld worden (zie paragraaf 2.4). Dit 
betekent dat recente thermische blootstelling bepalend is voor adaptief thermisch comfort, 
ongeacht het type gebouw en wijze van klimatisering. Dus ook mensen in airconditioned 
gebouwen adapteren, maar aan een temperatuurgebied dat beduidend smaller is, omdat 
het wordt geregeld door de klimaatinstallaties. De reden dat er in natuurlijk geventileerde 
en mixed-mode gebouwen tevens een sterke relatie bestaat tussen de comforttemperatuur 
en de buitentemperatuur komt omdat in die gebouwen er een sterker verband is tussen de 
binnen- en buitentemperatuur. Daarom kunnen conventionele adaptieve modellen de 
comforttemperaturen voorspellen op basis van de buitentemperatuur, maar alleen 
voldoende betrouwbaar wanneer dit gebouwen zijn, waarbij de binnentemperatuur 
meebeweegt met de buitentemperatuur. Dit betekent ook dat airconditioned gebouwen 
over een breder temperatuurgebied geregeld kunnen worden wat tot meer comfort en een 
lager energiegebruik kan leiden (Parkinson, de Dear & Brager, 2020). De voornaamste reden 
dat dit niet gebeurt, is, naast de conservatieve ontwerp- en klimaatregelingspraktijk, het 
idee dat een smal temperatuurgebied tot een hogere productiviteit zou leiden. Dat dit op 
onjuiste gronden is gebaseerd wordt uiteengezet in hoofdstuk 10. 
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Figuur 8.8: De neutrale temperatuur voor alle typen gebouw tegen de gemiddelde 
binnenluchttemperatuur voor dat gebouw. De kleuren geven de wijze van klimaatbeheersing 
van de gebouwen aan. Het enige verschil is dat er in mixed-mode en natuurlijk geventileerde 
gebouwen zowel hogere als lagere temperaturen voorkomen dan in de airconditioned 
gebouwen en dat de binnentemperatuur in airconditioned gebouwen binnen een smallere 
bandbreedte valt. Bron: Parkinson, de Dear & Brager, 2020. 

8.5 DE INVLOED VAN LUCHTVOCHTIGHEID EN ANDERE FYSISCHE PARAMETERS OP THERMISCH 

COMFORT 
Om de invloed van andere parameters dan de luchttemperatuur op het thermisch comfort 
te onderzoeken is de nieuwe database geanalyseerd, waarbij in plaats van de 
luchttemperatuur de SET (Standard Effective Temperature) genomen is (Parkinson, de Dear 
& Brager, 2020). De SET is een index waarin luchttemperatuur, luchtvochtigheid, gemiddelde 
stralingstemperatuur, luchtsnelheid, kledingisolatie en metabolisme worden meegerekend 
(zie paragraaf 2.4 voor een uitleg van de SET). Figuur 8.9 toont het verband tussen de 
neutrale SET temperaturen en de gemiddelde maandelijkse buitentemperatuur voor de 3 
verschillende klimatiseringsmethoden 
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Figuur 8.9: Dezelfde analyse als in Figuur 8.6, maar met de neutrale SET-temperatuur in 
plaats van de luchttemperatuur. Elk punt stelt een individueel gebouw voor en de grootte van 
het punt geeft de wegingsfactor aan, gebaseerd op de steekproefomvang in dat gebouw. De 
grijze gebieden geven het 95%-betrouwbaarheidsinterval aan. De grijze stippen zijn 
gebouwen die buiten het oorspronkelijke comfortgebied lagen en de analyse niet significant 
beïnvloeden. Bron: Parkinson, de Dear & Brager, 2020. 

 
Bovenstaande laat zien dat de hellingshoek van de regressielijn eenderde kleiner wordt in 
vergelijking met de hellingshoek in Figuur 8.6. Dit betekent dat ongeveer eenderde van het 
adaptief comfort voor rekening komt van de warmtebalans parameters van de SET-index, te 
weten luchtsnelheid, luchtvochtigheid, kledingisolatie en metabolisme. Dit betekent ook dat 
tweederde van het adaptief comfort bestaat uit factoren die niet gebaseerd zijn op de 
fysische warmtebalans. Het gaat dan om factoren zoals adaptieve mogelijkheden, ervaringen 
en verwachtingen van de thermische omgeving (psychologische adaptatie) en op 
fysiologische aanpassingen van het lichaam.  
 
In het adaptieve thermisch comfortmodel is de invloed van luchtvochtigheid niet expliciet 
zichtbaar. Door onderzoekers en adviseurs wordt wel aangegeven dat de luchtvochtigheid 
een belangrijke parameter is en dat het een tekortkoming van het adaptieve comfortmodel 
is dat de invloed van de luchtvochtigheid niet expliciet tot uitdrukking komt (zie bijvoorbeeld 
Bronsema, 2013). Dit komt onder andere omdat ontwerpers van klimaatinstallaties het 
Mollier- of psychrometrische diagram gebruiken, dat ruim een eeuw geleden ontwikkeld is 
voor het ontwerpen van luchtbehandelingssystemen, maar gaandeweg ook gebruikt werd 
voor comfortbeoordelingen in natuurlijk geklimatiseerde gebouwen (Kumar et al., 2016). In 
Figuur 8.10 zijn in het psychrometrisch diagram combinaties van de gemiddelde droge 
luchttemperatuur en vochtigheidsverhoudingen voor ieder gebouw in de nieuwe database 
weergegeven (Földváry Ličina et al., 2018). Het grootste deel van deze punten valt binnen 
het gebied tot 27°C (horizontale as, links van de verticale stippellijn) en tot 0,015 kg/kg 
(verticale as, onder de horizontale stippellijn). De gebouwen die buiten deze grenzen vallen 
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zijn gebouwen in Thailand, India en Singapore die neutrale temperaturen van 27°C tot 34°C 
en een relatieve luchtvochtigheid tussen 60% en 80% hebben. Uit veldonderzoek in 
bijvoorbeeld delen van India blijkt dat mensen de invloed van de luchtvochtigheid pas gaan 
merken vanaf circa 32°C (Kumar et al., 2016). Dit komt overeen met het sterke verband 
tussen de gemiddelde luchttemperaturen en neutrale temperaturen in gebouwen dat 
onafhankelijk is van (hoge) luchtvochtigheden (Parkinson, de Dear & Brager, 2020).  
 

 
Figuur 8.10: Psychrometrisch diagram met de verdeling van de combinaties van de 
gemiddelde binnentemperatuur en vochtigheid voor ieder gebouw in de database. De 
meerderheid van de (droge)luchttemperatuur en vochtigheidsverhoudingen vallen binnen de 
bandbreedte van 20–27°C en 0.005– 0.015 kg/kg, begrensd door de zwarte stippellijn. De 
kleur van de punten geeft de wijze van klimatisering aan en de grootte van de punten geeft 
de grootte van de dataset per gebouw weer. De vorm geeft de regio weer: cirkel=Westers; 
driehoek=Aziatisch; vierkant=overig. Bron: Parkinson, de Dear & Brager, 2020. 
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Om de invloed van luchtvochtigheid in het adaptieve comfortmodel te onderzoeken is een 
geavanceerde heranalyse uitgevoerd van de ASHRAE RP-884 database (Vellei et al., 2017). 
Ook hebben zij een alternatief adaptief comfortmodel ontwikkeld waarbij de 
luchtvochtigheid expliciet is gemaakt. Hiertoe is de luchtvochtigheid in 3 categorieën 
ingedeeld: hoog: RV>59%; gemiddeld: 37%<RV<50%; laag: RV<37%. Uit de resultaten komt 
het volgende naar voren (Figuur 8.11): 
 De comforttemperaturen zijn in het algemeen hoger en de richtingscoëfficiënten tussen 

de buitentemperatuur en de comforttemperatuur zijn steiler dan in het adaptieve 
ASHRAE-model; 

 De comforttemperaturen zijn lager wanneer de luchtvochtigheid hoog is over de gehele 
bandbreedte van de buitentemperatuur; 

 De hoge luchtvochtigheid geeft de smalste bandbreedte van acceptabele temperaturen, 
terwijl de ASHRAE bandbreedte overeen komt met de bandbreedte bij gemiddelde 
luchtvochtigheid. 

 

 
Figuur 8.11: De adaptieve bandbreedte van de ASHRAE vergeleken met het alternatieve 
adaptieve model aangepast voor verschillende bandbreedtes van relatieve luchtvochtigheid.  
Bron: Vellei et al., 2017. 

 
Vervolgens zijn met het nieuwe model temperatuursoverschrijdingsimulaties uitgevoerd in 
een natuurlijk geventileerd gebouw, gesitueerd in verschillende klimaten. Dit aangepaste 
model geeft aanzienlijk minder overschrijdingen dan het huidige ASHRAE-model en de 
verschillen zijn het grootst in klimaten met lage luchtvochtigheden. Hoe warmer het klimaat, 
hoe lager de voorspelde oververhitting. Dit betekent dat het nieuwe model meer 
mogelijkheden biedt voor het ontwerp van natuurlijk geventileerde gebouwen in klimaten 
met gemiddelde of lage luchtvochtigheid vergeleken met het ASHRAE-model. De 
belangrijkste reden waarom luchtvochtigheid (nog) niet in het adaptieve comfortmodel is 
opgenomen is dat gebruikers in gebouwen in vochtige klimaten goed geadapteerd zijn aan 
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de hoge luchtvochtigheid. Het gaat hierbij om verschillende vormen van adaptatie: 
fysiologische adaptatie waardoor mensen gemakkelijk warmte aan de omgeving afstaan 
door zweten; gedragsmatige adaptatie door het gebruik van ventilatoren, te openen ramen 
en dwarsventilatie en lichtere kleding en door psychologische adaptatie doordat de 
luchtvochtigheid gedurende grote delen van het jaar hoog is. De relatief grote proportie 
gebouwen in warm/vochtige klimaten in de ASHRAE RP-884 database heeft bijgedragen aan 
een overschatting van invloed van de relatieve luchtvochtigheid in het adaptieve ASHRAE-
model in gematigde en droge klimaten.  

8.6 CONSEQUENTIES VAN DATABASE II VOOR DE PRAKTIJK 
Door de analyses van de ASHRAE Global Thermal Comfort Database II is de kennis over 
adaptief thermisch comfort verder toegenomen. Een belangrijke conclusie is dat de principes 
van adaptief thermisch comfort gelden voor alle gebouwen, ongeacht hoe deze 
geklimatiseerd worden, omdat de adaptieve processen en verwachtingen gevormd worden 
door blootstelling aan binnen- en buitentemperaturen (Parkinson, de Dear & Brager, 2020). 
 
De conventionele adaptieve comfortmodellen voorspellen de comforttemperatuur redelijk 
goed, maar alleen in free running gebouwen. Aangezien de meeste mensen het grootste 
deel van de tijd binnen doorbrengen zullen de binnentemperaturen onze ervaringen en 
verwachtingen over het binnenklimaat het sterkst sturen. De reden dat de adaptieve 
comfortmodellen een beperkt verband laten zien tussen de buitentemperatuur en de 
neutrale temperaturen in airconditioned gebouwen komt door de kleine bandbreedte in 
binnentemperaturen in dit type gebouw (Figuur 8.11); er zijn te weinig datapunten in de 
koele en warme temperatuurgebieden doordat de airconditioning de temperatuur binnen 
nauwe grenzen regelt en omdat er weinig regelmogelijkheden beschikbaar zijn (Parkinson, 
de Dear & Brager, 2020; Schweiker & Wagner, 2016). De sterke afhankelijkheid van de 
neutrale temperatuur van de gemiddelde binnentemperatuur is het gevolg van de recente 
thermische blootstelling, onafhankelijk van het klimatiseringssysteem. Dit lijkt in tegenspraak 
met eerdere bevindingen (de Dear, Brager & Cooper, 1997), maar dit is verklaarbaar, omdat 
alle soorten binnenklimaat (natuurlijk geventileerd, airconditioned, mixed-mode) in meer of 
mindere mate adaptieve mogelijkheden bieden. Hoe meer adaptieve mogelijkheden, hoe 
groter het adaptatie-effect. Het is een glijdende schaal van adaptieve mogelijkheden en niet 
een binaire classificatie van twee uiterste omstandigheden (Van der Linden et al., 2006). De 
nieuwe, uitgebreidere database biedt meer kennis om de eerste generatie adaptieve 
richtlijnen aan te passen en te verbeteren.  
 
Er zal in de toekomst beter onderscheid gemaakt moeten worden tussen de verschillende 
functies van de gebouwde omgeving, bijvoorbeeld kantoren, scholen en woningen, omdat 
juist de adaptieve mogelijkheden hier zeer verschillend kunnen zijn. Uit de analyse van de 
ASHRAE Global Thermal Comfort Database II door Li et al. (2019) blijkt onder meer (Figuur 
8.12) dat de boven- en ondergrenzen van de ISO7730- en NEN-EN 16798-1-normen voor 
kantoorgebouwen 2°C ruimer kunnen worden. De temperatuurgebieden voor klaslokalen in 
NEN-EN 16798-1 blijken wel overeen te komen met de gevonden waarden in database II, 
terwijl de temperatuurbandbreedtes voor woningen ruimer kunnen worden gemaakt, 
hoewel de hoeveelheid data voor woningen beperkter is. In hoofdstuk 9 wordt verder 
ingegaan op thermisch comfort in woningen, klaslokalen voor kinderen en woningen voor 
ouderen.  
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Figuur 8.12: De blokken geven ze bandbreedtes van acceptabele temperaturen in database II 
voor klaslokalen (links), woningen (midden) en kantoren (rechts) weer, voor de zomer 
(oranje) en de winter (blauw). Onderscheid is gemaakt voor Aziatische (boven) en Europese 
(onder) data. De gekleurde bandbreedtes worden vergeleken met ISO7730 (gele stippellijn) 
en EN15251 (blauwe pijlen). Bron: Li et al., 2019.  

De ASHRAE Global Thermal Comfort Database II biedt inzicht in verschillende soorten 
gebouwen:  

NATUURLIJK GEKLIMATISEERDE GEBOUWEN  
De resultaten van de nieuwe database laten in vergelijking met de oorspronkelijke analyse 
vergelijkbare resultaten zien. Bij het verband tussen de buitentemperatuur en de 
comforttemperatuur is de gradiënt van de regressielijn vergelijkbaar met die in de bestaande 
normen. De comforttemperatuur stijgt dus ongeveer een derde graad per graad 
buitentemperatuur. De regressielijn van comforttemperaturen ligt in de nieuwe database 
echter 1 graad hoger in de Westerse landen en 2 graden hoger in Azië. Dit betekent dat in 
toekomstige normen rekening moet worden gehouden met de iets veranderde waarden als 
gevolg van de uitgebreidere database. Dit zal vermoedelijk gebeuren in enkele regionale 
indelingen op basis van klimaat-specifieke en culturele gegevens en minder op landniveau 
(Parkinson, de Dear & Brager, 2020). 

MIXED-MODE/HYBRIDE GEBOUWEN 
Omdat het binnenklimaat in mixed-mode gebouwen in de praktijk zowel door natuurlijke als 
mechanische klimatisering kan worden geregeld was het tot nu toe onduidelijk of de 
adaptieve richtlijn of de op het PMV-model gebaseerde richtlijnen van toepassing is. De 
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eerste database bevatte onvoldoende data om hier een uitspraak over te doen. Daarom zijn 
in de ASHRAE-55, de CEN-EN15251 en ISSO-74 de adaptieve richtlijnen alleen van toepassing 
op gebouwen zonder koeling. De ASHRAE-database II bevat echter aanzienlijk meer data van 
mixed-mode gebouwen en hieruit blijkt dat de comfortresponsen van de gebruikers in 
mixed-mode gebouwen dichter bij die van natuurlijk geventileerde gebouwen dan van 
airconditioned gebouwen liggen (Figuur 8.6). Wanneer de SET-index wordt gebruikt (Figuur 
8.9) in plaats van de luchttemperatuur komen de mixed-mode gebouwen nog sterker 
overeen met natuurlijk geventileerde gebouwen en het blijkt dat de gebruikers van mixed 
mode gebouwen dezelfde ervaringen en verwachtingen hebben als in natuurlijk 
geventileerde gebouwen. Koeling wordt dan alleen gebruikt in zeer warme omstandigheden 
(Deuble & de Dear, 2012; Rupp et al. 2018a; Parkinson, de Dear & Brager, 2020).  
 
Een verschuiving van het beoordelen van mixed-mode gebouwen in de normen van 
airconditioned naar natuurlijk geconditioneerd heeft substantieel gunstige effecten voor 
zowel comfort als energiegebruik van gebouwen. Het binnenklimaat in mixed-mode 
gebouwen kenmerkt zich door drie verschillende regelschema’s: 
- De periode dat er uitsluitend natuurlijk geklimatiseerd/geventileerd wordt; 
- De periode dat alleen geklimatiseerd wordt door airconditioning; 
- De overgangsperiode tussen beide. 
 
Dit betekent dat er in principe twee benaderingen kunnen zijn om het binnenklimaat in 
mixed-mode gebouwen te beoordelen (Parkinson, 2020): 
- Het adaptieve model is van toepassing in de periode dat er natuurlijk wordt geventileerd. 

Wanneer mechanische koeling in werking treedt en de ramen gesloten (moeten) blijven 
en gekoeld wordt tot de top van de conventionele, op PMV gebaseerde comfort zone 
voor geconditioneerde omgevingen (27°C, 50% RH, 0,5clo), zal het PMV-model gaan 
gelden;  

- Het adaptieve model is van toepassing in zowel de periode dat er natuurlijk wordt 
geventileerd als wanneer mechanische koeling in werking is. Mechanische koeling zorgt 
er dan voor dat de bovengrens van het adaptieve model niet wordt overschreden.  

 
De recente analyses van ASHRAE database II, zoals behandeld in dit hoofdstuk, laten zien dat 
deze benadering een kleinere kans op comfort- en gezondheidsklachten geeft en minder 
energie kost en daarom wordt aanbevolen. 

AIRCONDITIONED GEBOUWEN 
Hoewel het steeds duidelijker wordt dat mixed-mode gebouwen ook volgens het adaptieve 
model beoordeeld moeten worden, blijken airconditioned gebouwen nog steeds ontworpen 
en beoordeeld te worden aan de hand van het PMV-model. Ontwerpers van gebouwen met 
volledige airconditioning kunnen echter beter gebruik maken van de principes van adaptief 
thermisch comfort (Parkinson, de Dear & Brager, 2020). Mensen adapteren aan de 
temperaturen waaraan ze worden blootgesteld en het is voor comfort en energiegebruik 
beter om bij regelstrategieën en setpointtemperaturen rekening te houden met 
seizoensinvloeden in plaats van een klimaatkamer in een gebouw te ontwerpen. En zoals uit 
hoofdstuk 10 blijkt missen de argumenten om de prestatie te bevorderen door 
temperaturen binnen een smal temperatuurgebied te regelen elke grond. Voor 
airconditioned gebouwen kan ook de adaptieve bandbreedte tussen de schuine zwarte 
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lijnen in Figuur 6.5 uit ISSO 74 worden aangehouden wanneer er voldoende adaptieve 
mogelijkheden voor de gebruikers aanwezig zijn (te openen ramen, kleine werkvertrekken, 
temperatuurregeling door de gebruikers). Wanneer er geen adaptieve mogelijkheden zijn 
voorzien dan wordt in ISSO 74 voor de bovengrens de rode gestippelde lijn in Figuur 6.5 
aangehouden, of de grafische comfortzone voor de zomerperiode (kledingisolatie 0,5clo) in 
het psychrometrisch diagram van ASHRAE-55 (Figuur 8.13). Dit komt overeen met setpoints 
van 24-27°C bij een relatieve luchtvochtigheid van 50% en een luchtsnelheid tot 0,2m/s 
(Parkinson, de Dear & Brager, 2020). Wel zullen gebruikers die al lang gewend zijn aan een 
vaste temperatuur van circa 22°C er aan moeten wennen dat in de zomerperiode de 
binnentemperatuur hoger is, tot soms wel 5°C hoger. Dit kan bereikt worden om in de 
zomertijd over een periode van enkele weken de temperatuur stapsgewijs te verhogen, 
zodat de gebruikers geleidelijk zowel gedragsmatig als psychologisch kunnen adapteren aan 
de hogere temperaturen. 
 

 
Figuur 8.13: Grafische methode voor de bepaling van de thermisch comfort zone voor 
airconditioned omgevingen. Acceptabele operatieve temperaturen to en luchtvochtigheid 
voor een metabolisme van 1,0 tot 1,3 met, kledingisolatie van 0,5 tot 1,0 clo en 
luchtsnelheden tot 0,2m/s. Bron: ASHRAE4-55, 2017. 
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9 THERMISCH COMFORT IN WONINGEN, SCHOLEN EN WOONRUIMTES 
VOOR OUDEREN 

9.1 INLEIDING 
Het merendeel van onderzoek naar thermisch comfort is uitgevoerd in kantoren, maar de 
laatste jaren is er meer aandacht voor onderzoek in andere gebouwen, zoals woningen, 
scholen of wooncentra voor ouderen. Omdat de adaptieve mogelijkheden in dergelijke 
omgevingen anders zijn dan in kantoren en de leeftijd en gezondheid sterk kunnen 
verschillen kunnen daardoor ook comfortabele en acceptabele temperatuurgebieden 
verschillend zijn. 

9.2 THERMISCH COMFORT IN WONINGEN 
Vergeleken met andere soorten gebouwen hebben bewoners van woningen de ruimste 
adaptieve mogelijkheden tot hun beschikking om zich in zeer uiteenlopende 
omstandigheden comfortabel te voelen21. Figuur 9.1laat de resultaten zien van een 
vergelijkende analyse van het thermisch comfort in circa 100 woningen en circa 700 
verschillende soorten free running gebouwen. Het blijkt dat de gemiddelde neutrale 
temperatuur van de woningen (de stippellijn) en het grootste deel van de neutrale 
temperatuur per woning (de ruitjes) binnen de 95% zone van de gehele database. Dit 
betekent dat thermisch comfort in (free running) woningen op dezelfde wijze met de 
buitentemperatuur samenhangt als in overige free running gebouwen (Nicol, 2016).  

 
Figuur 9.1: Neutrale temperaturen in free running woningen (de ruitjes) en de bijbehorende 
regressielijn (stippellijn). De neutrale temperaturen vallen grotendeels binnen de 95% 
betrouwbaarheidsinterval van de gehele thermisch comfort database. Dit is het interval 
tussen de rode en blauwe lijn. Bron: Nicol, 2016. 

 

 
21 Uiteraard is de kwaliteit van de woning hierbij cruciaal. Slechte isolatie, beperkte te openen ramen, een 
slechte buitenluchtkwaliteit, weinig persoonlijke ruimte en een slecht verwarmingssysteem zijn voorbeelden 
van aspecten die het moeilijk maken te adapteren, wat comfort en gezondheid problematisch kunnen maken.  
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De verschillen in neutrale temperaturen tussen woningen zijn groter dan bij andere 
gebouwen omdat mensen in woningen een meer heterogene groep vormen dan mensen in 
kantoorgebouwen en hun gedrag thuis anders is dan op kantoor. Thuis zijn de adaptieve 
mogelijkheden groter door ruimere mogelijkheden om kleding aan te passen en te variëren, 
de temperatuurinstelling te veranderen, de zonwering te gebruiken, door ramen en deuren 
open of dicht te doen of naar een andere ruimte met een andere temperatuur te gaan of op 
een balkon, terras of in een tuin te gaan zitten. 
 

 
Figuur 9.2: Temperatuurwolken voor Japanse woningen. HT, oranje=verwarmd; CL, 
blauw=gekoeld; FR, groen=niet verwarmd en niet gekoeld. De blauwe lijn geeft aan waar de 
binnentemperatuur gelijk is aan de buitentemperatuur. Bron: Rijal, Humphreys & Nicol, 2015. 

 
Figuur 9.2 geeft de geobserveerde temperaturen weer in woningen waar er wordt verwarmd 
(HT, oranje), gekoeld (CL, blauw) en niet verwarmd en niet gekoeld, dus free running (FR, 
groen). Beneden een buitentemperatuur van circa 17°C wordt er verwarmd en de 
binnentemperaturen variëren dan van circa 10°C tot 25°C, een bandbreedte van 15°C. In 
woningen met koeling wordt bij buitentemperaturen boven circa 25°C gekoeld, wat tot 
binnentemperaturen van tussen 20°C en 30°C leidt. In woningen waar niet wordt gekoeld 
en/of verwarmd is het temperatuurgebied diverser, van ongeveer 5°C tot 35°C, omdat de 
temperatuur hier uitsluitend met passieve middelen wordt geregeld en dus meer 
samenhangt met de buitentemperatuur (Rijal, Humphreys & Nicol, 2015).  
 
Analyse van onderzoeken in woningen in onder andere Engeland, Saoedi-Arabië, Nieuw-
Zeeland en Australië tonen 3 temperatuur “gebieden” van woningen die verwarmd (Japan 
en Engeland), gekoeld (Japan en Saoedi-Arabië) en free running (Engeland en Japan) zijn 
(Figuur 9.3). De verwarmde en gekoelde gebieden hebben een grotere temperatuur 
bandbreedte (15K) dan die van de free-running gebieden (8-10K). Dit is in tegenspraak met 
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de verwachtte vorm in normen en richtlijnen die ervan uit gaan dat geconditioneerde 
gebouwen een nauwere bandbreedte hebben.  
 

 
Figuur 9.3: Samengevoegde resultaten van Engelse en Japanse verwarmde woningen (paars), 
Engelse en Japanse free running woningen (geel) en woningen gekoelde woningen uit Japan 
en Saoedi-Arabië (groen). De blauwe lijn geeft aan waar de binnentemperatuur gelijk is aan 
de buitentemperatuur. Bron: Nicol, 2016. 

 
De reden voor deze temperatuurverschillen in woningen met de temperatuurgebieden in de 
huidige normen en richtlijnen is dat bewoners zelf volledige controle over hun binnenklimaat 
en installaties hebben en ook zelf de hiervoor noodzakelijke energiekosten moeten betalen. 
Hierdoor zijn bewoners ook meer gemotiveerd hun kleding aan te passen aan de 
weersomstandigheden en zo energie te besparen (Nicol, 2016). 
 
In een studie in ruim 2300 woningen in Engeland is het gedrag van de bewoners tijdens 
warm weer onderzocht (Raw, 2018). Op de vraag wat de bewoners doen bij zomers weer 
(geen hittegolf) om het niet te warm te krijgen antwoordde 29% dat ze de zonwering 
gebruiken, 79% deed het raam overdag open en 53% ’s nachts, terwijl 40% de buitendeuren 
open deed en 35% de binnendeuren. Naast deze adaptieve maatregelen aan de woning, 
deden de bewoners verschillende persoonlijke aanpassingen: 53% paste de kleding aan, 48% 
sliep onder dunner beddengoed, 29% gebruikte een ventilator, 39% gebruikte koude 
dranken, 18% nam een bad of douche en 6% ging ergens anders binnen zitten en 29% ging 
buiten zitten (Tabel 9.1). Wat opvalt is de grote diversiteit aan maatregelen die mensen 
nemen om het niet te warm te krijgen. In het geval van een hittegolf namen meer bewoners 
verschillende extra adaptieve maatregelen om het niet te warm te krijgen (Figuur 9.4). 
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Tabel 9.1: Maatregelen die mensen nemen om te voorkomen dat ze het te warm krijgen in 
2300 woningen in het Verenigd Koninkrijk. Bron: Raw, 2018. 

 
 
De temperatuur in slaapkamers verdient bijzondere aandacht. Mensen slapen gemiddeld 
ongeveer eenderde van de tijd en de kwaliteit van de slaap is van invloed op het herstel van 
fysieke en psychische vermoeidheid die gedurende de dag is ontstaan (Li & Lan, 2016). Een 
onvoldoende kwaliteit van slaap wordt in verband gebracht met een verminderde cognitieve 
prestatie bij ouderen en leerprestatie bij kinderen. Een slechte slaap geeft ook een grotere 
kans op obesitas, type 2-diabetes en hart- en vaatziekte (Nigai et al., 2010; Kingma et al., 
2012) en beïnvloedt het immuunsysteem nadelig (Opp, 2009). Naast te veel licht, te veel 
geluid en een slechte luchtkwaliteit heeft ook temperatuur invloed op de kwaliteit van slaap. 
De temperatuur direct rondom het menselijk lichaam moet lager zijn dan circa 30°C om een 
comfortabele slaap mogelijk te maken. De combinatie van bedkleding, lakens en dekbed 
bepaalt deze temperatuur samen met ruimtetemperatuur en luchtsnelheid en zijn de 
beschikbare adaptieve mogelijkheden om een comfortabele slaap mogelijk te maken (Nicol, 
2019). Door voldoende thermische isolatie is het dus mogelijk comfortabel te slapen bij zeer 
lage temperaturen, maar in een zeer warme omgeving is er een grens aan het weglaten van 
de thermische isolatie. 
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Figuur 9.4: Percentage van de huishoudens die aanvullende maatregelen nemen in geval van 
een hittegolf. Bron: Raw, 2018. 

9.3 THERMISCH COMFORT VAN KINDEREN IN SCHOLEN  
De kwaliteit van het binnenmilieu (thermisch comfort, luchtkwaliteit, akoestiek, licht) in 
klaslokalen beïnvloedt de leerprestatie (Bluyssen, 2009, 2013). Dit betekent onder andere 
dat, mede gezien de toekomstige hogere temperaturen in de zomer, de vaker voorkomende 
en intensere hittegolven (Montazami & Nicol, 2013) en de huidige matige kwaliteit van het 
binnenklimaat in bestaande scholen (Bluyssen, et al., 2018) er specifiek voor 
schoolgebouwen adaptieve comfort richtlijnen nodig zijn (Teli et al., 2017). 
 
Kinderen hebben een lager metabolisme dan volwassenen bij dezelfde activiteiten 
(Havenith, 2007). Dit lijkt het gevolg te zijn van een kleinere volume/oppervlakteverhouding 
van het lichaam van jongere kinderen, waardoor hun warmteverlies relatief gezien hoger is. 
Ook produceren kinderen minder zweet dan volwassenen, maar hebben ze wel een hogere 
huidtemperatuur, waardoor kinderen minder warmte door zweetverdamping kunnen 
kwijtraken en meer zijn aangewezen op warmteverlies door convectie en straling (Almeida 
et al., 2016; te Kulve et al., 2020). Onder alledaagse omstandigheden zijn kinderen echter 
een aanzienlijk deel van de dag actiever (buitenspelen tijdens pauzes op school en na 
schooltijd) dan volwassenen. Bij kinderen is een gemiddeld metabolisme van 1,5 Met 
vastgesteld (de Dear et al., 2015), terwijl volwassenen bij kantoorwerk een metabolisme van 
gemiddeld 1,2 Met hebben. Kleding van jongere kinderen is wat thermische isolatie betreft 
flexibeler dan volwassenen, waardoor de kledingisolatie beter past bij de heersende 
temperaturen (de Dear, 2015). Maar daartegenover staat dat, zeker jongere, kinderen voor 
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een deel afhankelijk van hun verzorgers zijn bij de kledingkeuze (Folkerts, 2019) en dat 
kinderen daardoor beperkt kunnen zijn in hun adaptieve mogelijkheden (Teli, 2012). 
 
Bij onderzoek naar het thermisch comfort en de thermische voorkeur van kinderen wordt de 
samenhang van subjectieve temperatuurpercepties met fysische metingen van de omgeving 
onderzocht. De vraag is in hoeverre kinderen in staat zijn hun thermisch gevoel te uiten op 
dezelfde subtiele wijze als bij volwassenen22. Er zijn aanwijzingen dat jonge kinderen de 
neiging hebben om meer op de uiterste categorieën van een 7 puntsschaal (bijvoorbeeld 
Tabel 2.1) te stemmen, terwijl studenten die enige kennis over het binnenklimaat hebben, 
een meer genuanceerde waardering geven (Hellwig, 2017). In ander onderzoek wordt 
geconcludeerd dat kinderen in de leeftijd van 7 tot 11 jaar wel in staat waren voor kinderen 
aangepaste schalen (afbeeldingen in plaats van tekst) voor thermische sensatie en voorkeur 
te begrijpen. (Teli et al., 2013). 
 
Wanneer we naar afzonderlijke onderzoeken naar thermisch comfort bij kinderen kijken dan 
blijkt bijvoorbeeld uit een onderzoek in een natuurlijk geventileerde kleuterschool dat 
kinderen lagere temperaturen prefereren dan het PMV-model (ISO-7730) aangeeft (Yun et 
al., 2014). In een onderzoek in Australische lagere en middelbare scholen bleek dat de 
neutrale en geprefereerde temperatuur gemiddeld circa 22,5°C was, lager dan het PMV- en 
het adaptieve model voorspellen (de Dear et al., 2015). De bandbreedte van acceptabele 
temperaturen rond het gemiddelde is echter groter, wat duidt op een ruim 
adaptatievermogen (Teli et al., 2013; Humphreys et al., 2007). In een onderzoek in natuurlijk 
geventileerde klaslokalen met kinderen tussen 7 en 11 jaar oud zijn de subjectieve 
waarderingen vergeleken met het adaptieve comfortmodel. In de zomer prefereerden 
kinderen lagere temperaturen vergeleken met de adaptieve EN15251-norm (Teli et al., 
2012). In een ander onderzoek in Engelse scholen waarbij de metingen zijn beoordeeld op 
basis van het adaptieve model van EN-15251 bleken de scholen aan de norm te voldoen, 
maar wanneer de resultaten aan een voor kinderen aangepast adaptief model werden 
getoetst bleken er aanzienlijk meer overschrijdingen van het toelaatbare temperatuurgebied 
te zijn. Dit adaptieve thermisch comfortmodel voor kinderen is ontwikkeld vanwege de 
fysiologische verschillen tussen kinderen en volwassenen (Teli et al., 2017). Hoewel kinderen 
het gemiddeld warmer dan volwassenen vinden, blijkt dat kinderen bij blootstelling aan 
wisselende temperaturen in natuurlijk geventileerde, niet gekoelde, klaslokalen minder 
gevoelig zijn voor temperatuurveranderingen dan kinderen in airconditioned klaslokalen (de 
Dear et al., 2015). Dit komt overeen met het effect dat bij volwassenen gevonden wordt in 
natuurlijke geventileerde en airconditioned omgevingen (zie paragraaf 4.3). 
 
Uit een studie in 32 natuurlijk geventileerde klaslokalen in Engeland blijkt dat het thermisch 
comfort van kinderen in vergelijking met volwassenen 1,9 K lager is tijdens de zomer en 2,8 K 
lager tijdens het verwarmingsseizoen (Korsavi & Montazami, 2020). Tijdens het 
verwarmingsseizoen vertonen kinderen minder persoonlijk adaptief gedrag dan buiten het 
verwarmingsseizoen. Leerkrachten zijn hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de regeling van 
de temperatuur in klaslokalen op basis van hun perceptie van de thermische omgeving en 
niet op basis van de perceptie van de kinderen. De onderzoekers adviseren om bij nieuwe 
scholen of renovaties mogelijkheden voor adaptief gedrag als een onderdeel van het 

 
22 Bijvoorbeeld de verschillen tussen “neutraal”, “beetje warm”, “warm”, en “heet”. 
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ontwerpproces te beschouwen, gericht op zowel leerkrachten als kinderen. Docenten 
moeten zich bewust zijn dat kinderen lagere comforttemperaturen hebben dan volwassenen 
en moeten kinderen motiveren hierover te communiceren en adaptieve mogelijkheden te 
gebruiken. 
 
Uit de analyses van de ASHRAE Global Thermal Comfort Database II (Figuur 8.12, linksonder) 
blijkt dat voor kinderen in scholen in de winter de ondergrens van zowel het PMV-model 
(ISO-7730, klasse B) als het adaptieve model (EN15251, categorie II) redelijk overeenkomt 
met de gemeten werkelijke acceptatie, maar dat temperaturen van circa 3°C boven de PMV-
bovengrens voor de winter nog acceptabel bleken. In de zomer komt het acceptabele 
temperatuurgebied voor kinderen overeen met zowel het PMV-model (ISO-7730) als het 
adaptieve model (EN1525), maar de gemiddelde comforttemperatuur ligt duidelijk onder het 
gemiddelde van de voorgeschreven bandbreedtes (Li et al., 2019).  

9.4 OUDEREN EN THERMISCH COMFORT 
Tijdens hittegolven worden meer mensen in het ziekenhuis opgenomen en sterven meer 
mensen dan in een gemiddeld jaar. Bij het ouder worden treden onvermijdelijk fysiologische 
en mentale veranderingen op. Het metabolisme vertraagt en de huid, waar de 
thermoreceptoren zich bevinden, wordt minder gevoelig, waardoor de thermische perceptie 
kan veranderen (Blatteis, 2012). Fysieke veroudering in het algemeen leidt tot minder 
efficiënte afweermechanismen tegen (extreme) temperaturen, wat kan leiden tot een 
verstoorde thermische balans van het lichaam en tot gezondheidsproblemen. Dit wordt 
versterkt wanneer mensen ook mentaal minder weerbaar worden. Daarnaast zijn er 
verschillen in de kwaliteit van woningen en in combinatie met grote inkomensverschillen kan 
het voor een deel van de ouderen moeilijk en duur zijn om zich (thermisch) comfortabel te 
voelen in hun woning (Day, 2015; Van Hoof et al, 2010).  
 
Daarbij komt dat de energietransitie ertoe kan leiden dat veel woongebouwen worden 
uitgerust met innovatieve klimaatsystemen, waarmee het niet duidelijk is hoe ouderen 
hierop reageren en mee omgaan. Zo kan bijvoorbeeld een systeem met een warmtepomp en 
lage temperatuurverwarming (LTV) een stabieler en uniformer binnenklimaat geven. Of dat 
voor oudere bewoners een andere comfortbeleving geeft is niet bekend. Zwaar geïsoleerde 
gevels, zonder te openen ramen, kunnen een risico geven dat oudere, minder mobiele, 
bewoners verstoken blijven van contact met de buitenomstandigheden en bijvoorbeeld niet 
meer een windje van buiten kunnen voelen en horen, de geur van planten en bloemen in de 
tuin kunnen ruiken en het geluid van spelende kinderen kunnen horen. Het verstoken blijven 
van dergelijke sensorische stimuli kan een negatief effect hebben op de gezondheid en het 
welbevinden van ouderen die om verschillende redenen niet meer goed ter been zijn 
(Rudge, 2012). 
 
Simulaties met een voor ouderen aangepast thermoregulatiemodel toont aan dat ervaren 
thermische omstandigheden van invloed zijn op de thermische situatie van het lichaam. 
Ouderen die vanuit een neutrale situatie langdurig aan koude omstandigheden zijn 
blootgesteld koelen dermate sterk af dat dit niet kan worden gecorrigeerd met warme 
kleding en wanneer ze naar warmere omstandigheden gaan duurt het veel langer voordat 
het lichaam weer in de oorspronkelijke thermische staat verkeert (Henshaw & Guy, 2015). 
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Uit een onderzoek in 57 woningen met 71 bewoners boven 65 jaar bleek bijvoorbeeld dat 
vrouwen een lagere neutrale temperatuur (23,6°C) hadden dan mannen (25,1°C) en dat 
ouderen boven 85 jaar het vaker warmer of kouder dan neutraal vonden dan de jongere 
groep (65-69 jaar). De groep die een fragielere gezondheid had gaf vaker aan het te koud te 
hebben (Martins et al., 2020). Uit een onderzoek in 6 zorgcentra in zuidoost Australië met in 
totaal 322 bewoners bleek dat de bewoners in de zomer gemiddeld een 0,9°C lagere 
temperatuur prefereerden en meer kleding droegen in vergelijking met de gemiddelde 
volwassenen populatie (Tartarini et.al., 2018). De meeste bewoners waren wel in staat hun 
thermisch comfort te optimaliseren door adaptieve maatregelen, zoals het variëren van 
kleding en het gebruiken van ventilatoren en het openen en sluiten van ramen. Verder bleek 
dat de bewoners lagere temperaturen prefereerden dan de bovengrens van het adaptieve 
model en de onderzoekers stellen dat een lineair oplopende bovengrens zonder limiet 
wellicht niet van toepassing is op de groep ouderen in zorgcentra. Er zijn dus steeds meer 
aanwijzingen dat er bijzondere aandacht moet zijn voor de thermische behoeften en 
voorkeuren van verschillende groepen ouderen bij het ontwerp en de exploitatie van 
huisvesting voor ouderen (Shibasaki et al., 2013). 
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10 PRODUCTIVITEIT, TEMPERATUUR EN THERMISCH COMFORT 

10.1 INLEIDING 
Omdat de thermische omgeving zowel fysiologische, psychologische als gedragsmatige 
processen beïnvloedt (hoofdstuk 4) kan worden aangenomen dat daarom ook de prestatie of 
productiviteit wordt beïnvloed. De afgelopen jaren is veel onderzoek gepubliceerd naar het 
empirisch verband tussen temperatuur, thermische sensatie en werkprestatie. De resultaten 
zijn echter niet altijd even duidelijk. Dat komt voornamelijk doordat prestatie vanwege de 
verschillende soorten werk en testmethoden moeilijk is te kwantificeren. Prestatie kan onder 
andere worden onderzocht met (gesimuleerd) kantoorwerk, psychologische tests, of 
zelfgerapporteerde prestatie. Daarnaast kan de omgeving worden gekwantificeerd door de 
luchttemperatuur, door een index zoals de PMV of door subjectief thermisch comfort. De 
meeste van deze publicaties zijn gebaseerd op onderzoek in airconditioned gebouwen of 
klimaatkamers met actieve koeling. Het blijkt echter dat de verbanden tussen temperatuur 
en prestatie in airconditioned omgevingen niet representatief zijn voor gebouwen met 
passieve klimaatbeheersing en dat de argumenten om werkruimtes te koelen voor een 
hogere prestatie niet gelden voor passieve gebouwen waar mensen kunnen adapteren aan 
de omstandigheden.   

10.2 TEMPERATUUR EN PRESTATIE 
In een vaak geciteerde meta-analyse van onderzoek naar de invloed van de 
binnentemperatuur op objectief gemeten prestaties is de prestatie bij kantoorwerk het 
hoogst als de binnentemperatuur ongeveer 22°C is (Wargocki et al, 2006, 2007). Bij een 
hogere of lagere temperatuur neemt de prestatie af. Volgens deze analyse is de relatie alleen 
statistisch significant beneden 20°C en boven 24°C (Figuur 10.1). Er is dus een plateau tussen 
20°C en 24°C waar de prestatie maximaal is. Deze interpretatie wordt gesteund door Zhang, 
de Dear & Hancock (2019) die op zowel empirische als theoretische gronden 
beargumenteren dat bij een relatie tussen een omgevingsvariabele en prestatie een 
omgekeerde U-vormige curve met een plateau waarschijnlijker is dan een omgekeerde U-
curve zonder plateau. Deze resultaten zijn in brede kring geaccepteerd en vaak wordt hieruit 
geconcludeerd dat wanneer in gebouwen de temperatuur boven de 22°C of 24°C stijgt, de 
productiviteit van de werknemers zal afnemen, ook als zij zich bij die temperatuur wel 
comfortabel voelen. De vraag is echter of de relatie geldig is voor passief gekoelde of hybride 
gebouwen.  
 
Daartoe zijn de beschrijvingen van de onderzoeken waarop de meta-analyse is gebaseerd in 
Seppänen et al. (2003) en Wargocki et al. (2006) en de oorspronkelijke onderzoeken zelf 
nader bestudeerd. Hieruit blijkt dat 15 van de 24 onderzoeken zijn gebaseerd op 
experimenten in klimaatkamers, 5 zijn er uitgevoerd in airconditioned gebouwen met een 
gesloten gevel en 2 in airconditioned gebouwen met beperkt bruikbare te openen ramen. 
Eén onderzoek was uitgevoerd in een mechanisch geventileerd kantoorgebouw zonder 
actieve koeling en zonder te openen ramen en één onderzoek in een industriegebouw 
zonder koeling. Van de 24 achterliggende onderzoeken zijn er dus 22 uitgevoerd in 
geconditioneerde omgevingen. Verder wordt aangegeven dat de gevonden relatie betrekking 
heeft op kantoorwerk in het algemeen. De achterliggende onderzoeken blijken echter een 
verzameling van verschillende onderzoeksmethodes, toegepast bij verschillende soorten 
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werk. De resultaten zijn niet alleen gebaseerd op typisch kantoorwerk (in de experimenten 
meestal werk in callcentra), diverse mentale werkzaamheden en leertaken, maar ook op 
rijvaardigheid, gesimuleerd fabriekswerk en het werken in een naaiatelier. 
 

 
Figuur 10.1: Relatieve prestatie versus binnentemperatuur. De maximale prestatie is op 1 
gesteld. “unweighted” betekent dat de data van de verschillende onderzoeken niet gewogen 
zijn, “sample size weighted” betekent dat de data van de verschillende onderzoeken 
gewogen zijn met het aantal proefpersonen per onderzoek, “composite weighted” betekent 
dat de data van de verschillende onderzoeken gewogen zijn met het aantal proefpersonen 
per onderzoek en de relevantie van de prestatiescores voor kantoorwerk. In dit boek wordt 
ervan uitgegaan dat composite weighted curve de beste indicator is van de prestatie bij 
kantoorwerkzaamheden. Bron: Wargocki et al., 2006. 

 
In de meta-analyse zijn de resultaten van deze verschillende soorten werk samengevat in één 
vergelijking, terwijl het aannemelijk is dat ze in verschillende mate samenhangen met de 
temperatuur. Het blijft daarom de vraag of de gevonden verdeling betrekking heeft op de 
pure relatie tussen de kantoorwerk en temperatuur, of op de verschillende achterliggende 
relaties. Dit wordt maar ten dele opgelost door de taken die minder op kantoorwerk lijken 
een lagere, arbitraire, weegfactor te geven in de composite weighted analyse. 
 
Een ander probleem is dat vijf van de zes veldstudies naar objectief gemeten werkprestaties 
zijn gebaseerd op gegevens uit callcentra. Het voordeel van deze aanpak is dat de individuele 
prestaties van callcenter-medewerkers gemakkelijk kunnen worden afgeleid uit de 
gespreksregistratie en dat ook andere data betrokken kunnen worden, zoals het uur van de 
dag. In het algemeen blijkt deze aanpak goed te werken: in vier van de vijf callcenter-
onderzoeken nemen gespreksduur, verwerkingstijd of een combinatie van die twee toe bij 
minder behaaglijke temperaturen. Dit wordt kruislings gevalideerd door Wargocki et al. 
(2004), die aantoonde dat bij lagere luchtkwaliteit de gemiddelde gespreksduur toenam. Of 
het kwantitatieve effect van temperatuur op callcenterwerk ook representatief is voor 
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andere soorten kantoorwerk blijft de vraag, hoewel er geen reden is om grote verschillen te 
verwachten. 
 
Al met al kan worden geconcludeerd dat in actief geklimatiseerde omgevingen de 
productiviteit het hoogst is bij temperaturen tussen 20°C en 24°C. Dit gebied komt goed 
overeen met het comfortgebied in airconditioned gebouwen volgens het PMV-model, 
uitgaande van een metabolisme van 70W/m2 en een clo-waarde van 1,0 clo, wat op grond 
van de beschrijvingen van de onderliggende onderzoeken voldoende representatief is voor 
die onderzoeken. De productiviteit neemt af naarmate de temperatuur daalt beneden 20°C 
of stijgt boven 24°C. Dit is een minder stellig verband dan in Figuur 10.1 wordt getoond, en 
doet recht aan de conclusie van Wargocki et al. (2006; 2007), dat het verband een hoge mate 
van onzekerheid kent. Vervolgens rijst de vraag of het gevonden verband ook in enige mate 
geldig is voor free running gebouwen. In dat geval zou bijvoorbeeld bij 28°C de productiviteit 
6% lager zijn dan in een actief geklimatiseerd kantoor bij 22°C. Zoals gezegd heeft geen van 
de 24 achterliggende onderzoeken plaats gevonden in natuurlijk geventileerde 
kantoorgebouwen. Gebruikers van free running gebouwen hebben een andere thermische 
beleving, ’s zomers hebben zij een voorkeur voor een hogere binnentemperatuur en 
vertonen zij veel meer adaptief gedrag dan in airconditioned gebouwen, met name het 
aanpassen van hun kledingisolatie en van de luchtsnelheid door de ramen open te zetten. 
 
Vervolgens wordt nagegaan in hoeverre adaptatie een rol speelt in de onderzoeken die ten 
grondslag liggen aan Wargocki, et al. (2006) (2007). Ten eerste hebben 21 van de 24 
achterliggende studies betrekking op gebouwen zonder te openen ramen, 2 op gebouwen 
met beperkt bruikbare te openen ramen en één op gebouwen met te openen ramen. Er 
waren dus nauwelijks proefpersonen die de luchtsnelheid en luchttemperatuur konden 
aanpassen door ramen te openen. Ten tweede werd in 14 van de 15 
laboratoriumonderzoeken de kledingisolatie voorgeschreven door de onderzoeker, of de 
proefpersonen werd gevraagd hun kleding niet te veranderen tijdens het onderzoek. In één 
experimenteel onderzoek werd de proefpersonen wel gevraagd hun kleding aan te passen 
om een thermisch neutrale beleving te bewaren en hier werd geen enkel significant effect 
van temperatuur op de prestatie gevonden. Men zou misschien verwachten dat in de 
veldonderzoeken, waarbij de proefpersonen hun kleding vrij konden aanpassen, zij dit in 
dezelfde mate zouden doen als in free running gebouwen. Maar in paragraaf 3.2 is gebleken 
dat gebruikers van airconditioned gebouwen veel minder hun kledingisolatie aanpassen aan 
de omgevingstemperatuur dan gebruikers van free running gebouwen. Ten slotte was er in 
alle 15 klimaatkameronderzoeken geen relatie tussen de binnentemperatuur en de 
buitentemperatuur. In hooguit 3 van de 9 veldonderzoeken is die relatie wel in zekere mate 
te verwachten op basis van de beschrijving van die gebouwen. 
 
Samenvattend, in bijna alle onderzoeken die ten grondslag lagen aan de meta-analyse 
(Wargocki, et al., 2006, 2007) waren de belangrijkste vormen van adaptatie die ervoor zorgen 
dat gebruikers van natuurlijk geventileerde gebouwen ’s zomers hogere binnentemperaturen 
accepteren en prefereren dan gebruikers van airconditioned gebouwen ernstig beperkt of 
functioneerden niet. Als airconditioned en natuurlijk geventileerde gebouwen zo verschillen 
wat betreft thermisch comfort en gebruikersgedrag, kan niet worden uitgesloten dat er ook 
een aanzienlijk verschil is in de invloed van de temperatuur op de prestaties. Daarom kan de 
meta-analyse niet representatief geacht worden voor free running omgevingen. 
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Een recente meta-analyse is gebaseerd op 35 onderzoeken naar het effect van de 
binnentemperatuur op de prestatie bij kantoorwerk (Porras-Salazar et al., 2021). De 
methodiek in dit onderzoek lijkt op die van de meta-analyse in Wargocki et al. (2006) (2007), 
maar is alleen gebaseerd op onderzoeken naar cognitieve vaardigheden die essentieel zijn 
voor kantoorwerk of werkelijk kantoorwerk in kantoorachtige omgevingen. Ook uitgesloten 
werden onderzoeken met alleen zelfgerapporteerde prestatie of fysiologische metingen. Een 
deel van de 24 onderzoeken waarop Wargocki et al. (2006) (2007) gebaseerd is valt daardoor 
af, maar er zijn ook onderzoeken opgenomen die niet in Wargocki et al. (2006; 2007) 
voorkomen. In totaal is de meta-analyse gebaseerd op 35 onderzoeken, waarvan een deel 
ook gebruikt is in Wargocki et al. (2006; 2007). Hiervan zijn er 33 uitgevoerd in 
gecontroleerde omgevingen, dus niet in veldsituaties. Dit betekent dat het resultaat, net 
zomin als het gevonden verband in Wargocki et al. (2006; 2007), representatief is voor free 
running omgevingen. De resultaten worden gegeven in Figuur 10.2. Er wordt geen verband 
gevonden tussen binnentemperatuur en prestatie. De verklaarde variantie (R2) is zeer laag: 
2%, en het verband is niet statistisch significant. Dit geldt zowel voor het voor kantoren 
representatieve gebied van 20°C tot 30°C als voor het bredere gebied tussen 18°C en 34°C. 
 

 
Figuur 10.2: Het verband tussen de prestatieverandering en de gemiddelde temperatuur. De 
rode lijn toont de correlatie, de stippellijnen het 95%-betrouwbaarheidsinterval. De grijze 
stippen zijn de oorspronkelijke datapunten. λmid is de verandering in arbeidsprestatie in % per 
toename van de temperatuur met 1°C, waarbij een positieve λmid wijst op een toename van 
de prestatie bij toenemende temperatuur; een negatieve λmid wijst op een afname van de 
prestatie bij toenemende temperatuur. Bron: Porras-Salazar et al., 2021. 
 
Vervolgens noemt het artikel een aantal beperkingen van deze meta-analyse. De 
belangrijkste zijn de verschillen in methodes om prestatie vast te stellen, meerdere 
confounders23 waar niet voor gecorrigeerd is en het feit dat temperatuur alleen mogelijk niet 
volledig beschrijft hoe de thermische omgeving de prestatie beïnvloedt. Het idee dat 
temperaturen tussen circa 18°C en 34°C een effect hebben op de prestatie bij kantoorwerk 

 
23 Er is sprake van confounding wanneer een derde variabele, die gerelateerd is aan zowel de onafhankelijke 
variabele als de afhankelijke, het causale verband tussen die twee verstoort of veroorzaakt. 
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wordt door dit onderzoek wel weerlegd zo lang er geen nieuwe onderzoeksresultaten zijn die 
het tegendeel aantonen.  

10.3 PRESTATIE, THERMISCHE SENSATIE EN THERMISCHE TEVREDENHEID  
Naast de relatie van de prestatie met de objectief gemeten temperatuur, is door andere 
onderzoekers ook de relatie met het subjectieve warmtegevoel (thermal sensation vote, 
afgekort: TSV) onderzocht. Figuur 8.10 (Jensen, 2008) toont een relatie tussen de TSV en de 
objectief gemeten prestatie. De gevonden vergelijking is: 
 

Relatieve prestatie = – 0,0029 TSV2 – 0,0034 TSV + 0,999 
 
Deze relatie is gebaseerd op vier experimentele onderzoeken in klimaatkamers en in 
geklimatiseerde kantoorkamers waar de temperatuur werd ingesteld door de onderzoekers. 
De proefpersonen deden gesimuleerd kantoorwerk (rekenen en/of tekstverwerking) bij 
verschillende temperaturen. Daarbij werd hen gevraagd om hun thermische beleving aan te 
geven op de 7 punts ASHRAE-schaal. 
 

 
Figuur 10.3: Relatieve prestatie als functie van de thermische beleving. Bron: Jensen, 2008. 

 
Ook Lan et al. (2011) presenteren een verband tussen TSV en objectief gemeten prestatie, zie 
vergelijking (2). De vergelijking is gebaseerd op de uitkomsten van drie 
klimaatkameronderzoeken waarbij de temperatuur en de kledingisolatie werden beïnvloed 
door de onderzoeker. De proefpersonen deden mentale opdrachten en in één onderzoek 
gesimuleerd kantoorwerk bij verschillende temperaturen. Ook hen werd gevraagd om hun 
thermische beleving op de 7 punts ASHRAE-schaal (Tabel 2.1).  
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De relatie ligt dicht bij die van Jensen (2008). 

Relatieve prestatie = – 0,035 TSV3 – 0,215 TSV2 + 99,865 

Zowel volgens Jensen (2008) als volgens Lan et al. (2011) wordt de maximale prestatie 
gevonden op een punt dat net iets beneden TSV = 0 ligt. Daarom kunnen volgens Lan et al. 
(2011) de optimale PMV-waarden beter tussen -0,5 en 0 worden gesteld dan tussen -0,5 en 
+0,5, zoals in de huidige richtlijnen gebruikelijk is. Dit is om verschillende redenen niet nodig 
en niet gewenst. Ten eerste zal dit in de praktijk onmogelijk zijn. Weliswaar kan de 
temperatuur zo worden geregeld dat de PMV -0,5 tot 0 is bij een bepaalde aangenomen 
gemiddelde clo-waarde, maar gebruikers zullen toch hun kleding aanpassen om hun 
persoonlijke comfort te optimaliseren. Bovendien kan dit leiden tot overcooling zoals 
beschreven in Figuur 1.3, met een toename van lichamelijke symptomen tot gevolg. Ook 
verhoogt het verder versmallen van de temperatuurgrenzen de kans op meer thermische 
klachten ten gevolge van de nauwe temperatuurgrenzen paradox (paragraaf 4.6). Verder is 
dit ook minder gewenst omdat blijkt dat bij routinewerk de prestatie het hoogst is onder 
enigszins koele omstandigheden, maar dat taken die creativiteit en logisch denkwerk vergen 
sneller gaan bij omstandigheden die als enigszins warm worden ervaren (Jensen et al., 2009). 
Kantoorwerk vraagt tegenwoordig voor medewerkers op alle niveaus, afgezien van 
routinetaken, steeds meer creativiteit en logisch denkwerk. Dit blijkt ook uit de hieronder 
gepresenteerde resultaten van Lipczynska et al. (2018), waarbij de productiviteit het hoogst 
bleek bij een TSV die net iets hoger is dan neutraal. Daarnaast blijkt uit de hierboven 
genoemde vergelijkingen (1) en (2) dat bij TSV = 0 de relatieve prestatie 0,999 is, dus slechts 
0,1% onder het veronderstelde optimum. 
 
Samenvattend kan worden gesteld dat in het algemeen de prestatie bij gevarieerd 
kantoorwerk het hoogst is bij een plateau rond TSV = 0. Hoe breed dit plateau in het 
algemeen of in een speciaal geval is, is uit Zhang, de Dear & Hancock (2019) niet af te leiden. 
Als de breedte minstens even groot is als voor geconditioneerde omgevingen in Figuur 10.1, 
namelijk 4°C, dan valt een plateau van minstens tussen TSV=-0,5 en TSV=+0,5 te verwachten. 
 
Er zijn ook onderzoeken die tonen dat de relatie van prestatie met TSV of met de acceptatie 
van de thermische sensatie sterker is dan de relatie van prestatie met temperatuur. Uit 
onderzoek in warme omstandigheden in Singapore (Lipczynska et al., 2018) blijkt dat het 
verhogen van het setpoint van de koeling van 23°C naar 26°C, aangevuld met regelbare 
plafondventilatoren (per 1 tot 3 gebruikers) de acceptatie van de thermische sensatie 
verhoogde van 58% naar 91%. Tevens werd hierbij een aanzienlijke energiebesparing 
gerealiseerd. De verandering van setpoint had geen effect op de zelfgerapporteerde 
productiviteit. De TSV en de acceptatie van de thermische sensatie hadden wel een effect, 
niet alleen op de zelfgerapporteerde productiviteit, maar ook op slaperigheid en het 
concentratievermogen (Figuur 10.4). De zelfgerapporteerde productiviteit bleek het hoogst 
bij een thermisch comfort dat net iets warmer was dan neutraal. Tevens was de 
zelfgerapporteerde productiviteit het hoogst wanneer de acceptatie van de thermische 
sensatie maximaal was. 
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Onderzoek in Japan naar de effecten van COOL BIZ24 in een echte werkruimte (Tanabe et al., 
2015) liet zien dat zelfgerapporteerde productiviteit niet correleerde met temperatuur 
(Figuur 10.5), maar zeer sterk correleerde met de tevredenheid met de thermische 
omgeving wanneer dat werd gerealiseerd door adaptieve mogelijkheden zoals ventilatoren 
en lichtere kleding (Figuur 10.6). Het verband komt sterk overeen met dat in Figuur 10.4, de 
afbeelding rechtsonder. 
 

 
Figuur 10.4: Het effect van thermische sensatie op slaperigheid (a), concentratie (b) en 
productiviteit (c). Bron: Lipczynska et al., 2018. 

  

 
24 De COOL BIZ-campagne is door het Japanse ministerie van milieu geïnitieerd als een middel om het Japanse 
elektriciteitsverbruik te helpen verminderen door het gebruik van airconditioning te beperken. De Japanse 
minister-president gaf het voorbeeld door geen “business suit” te dragen, maar lichte, zomerse kleding. 
Hierdoor kon de temperatuur op kantoor enkele graden hoger worden ingesteld met behoud van thermisch 
comfort en prestatieniveau. 
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Figuur 10.5: Het verband tussen de omgevingsluchttemperatuur en de zelfgerapporteerde 
prestatie (y = -1.19x + 96.5, R2 = 0.045, p < 0.001, n = 335). Bron: Tanabe et al., 2015. 

 

 
Figuur 10.6: Het verband tussen de thermische tevredenheid en de zelfgerapporteerde 
prestatie (y = 21.1x + 69.3, R2 = 0.944, p < 0.001, n = 335). Bron: Tanabe et al., 2015. 

Ook werden in een laboratoriumsituatie met een relatief hoge temperatuur van 28.5°C de 
proefpersonen verschillende condities aangeboden om zich toch relatief comfortabel te 
voelen, nl. kleding met een lagere clo-waarde, een tafelbladventilator, een airconditioned 
shirt, een bureaustoel met een geperforeerde metalen zitting en rugleuning en combinaties 
daarvan. Tevens werd de prestatie objectief gemeten door middel van gesimuleerd 
kantoorwerk. Er was geen verschil in prestatie bij de verschillende condities. Wel was de 
objectief gemeten prestatie hoger als de tevredenheid met de thermische sensatie hoger 
was. 

10.4 PRESTATIE IN KANTOORTUINEN 
In paragraaf 5.5 is uitgebreid ingegaan op de nadelige effecten van kantoortuinen op 
comfort, daarom is het nuttig hier ook de invloed van kantoortuinen op prestatie te 
onderzoeken. Er is naast de invloed van temperatuur veel onderzoek gedaan naar de 
effecten van andere aspecten van het binnenmilieu in kantoren op prestatie en 
ziekteverzuim, zoals luchtkwaliteit en geluidhinder, in de meeste gevallen op basis van 
objectieve metingen. Grotere kantoorruimten leiden tot een prestatieverlies van circa 3 tot 
15% en de nog niet nauwkeurig kwantificeerbare effecten van visuele problemen, gebrek 



 
 
112 

aan uitzicht en lichamelijke symptomen. Hier komt nog bij dat veel van deze effecten 
onderzocht zijn in laboratoriumsituaties, wat een mogelijke onderschatting geeft van het 
effect in de praktijk, zoals blijkt uit Seppänen et al. (2006). In de praktijk is een 
prestatieverlies van 10 tot 20% in grotere kantoorruimtes mogelijk. Wat betreft kortdurend 
ziekteverzuim, dit kan in grotere kantoorruimtes tot 30% hoger zijn dan in kamerkantoren, 
deels door de grotere kans op onderlinge besmetting, deels door verzwakking van het 
lichaam door lichamelijke symptomen en deels doordat onvrede met het binnenmilieu de 
drempel om zich ziek te melden verlaagt (Leijten et al., 2014). 

10.5 CONCLUSIES PRODUCTIVITEIT, TEMPERATUUR EN THERMISCH COMFORT 
Op basis van de beschikbare onderzoeksresultaten kan worden geconcludeerd dat onder 
bepaalde thermische omstandigheden de arbeidsprestatie het hoogst is wanneer de 
gebruikers hun omgeving als maximaal comfortabel of maximaal aanvaardbaar ervaren en 
dat de prestatie afneemt naarmate zij de omgeving als minder comfortabel of minder 
aanvaardbaar ervaren. Dit geldt zowel voor de zelfgerapporteerde als voor de objectief 
gemeten productiviteit. Overigens geldt dit ook voor andere aspecten van het binnenmilieu 
(Leijten et al., 2014). Naar alle waarschijnlijkheid gaat het hier om een omgekeerde U-curve 
met een plateau. Ervan uitgaande dat dit ook geldt voor natuurlijk geventileerde gebouwen, 
dan zal de prestatie het hoogst zijn bij een plateau rond de neutrale of comforttemperatuur, 
wat overeen kan komen met hogere temperaturen dan wat volgens het PMV-model 
neutraal of comfortabel is. De prestaties zullen afnemen naarmate de temperatuur verder 
onder of boven het plateau komt. 
 
De breedte van dit plateau zal in een geklimatiseerde omgeving ongeveer 4°C bedragen. In 
natuurlijk geventileerde, free running gebouwen zal het plateau waarschijnlijk minstens even 
breed zijn. Uit de paragrafen 7.2 en 8.2 blijkt dat er in bestaande gebouwen geen verschillen 
zijn tussen de binnenklimaatcategorieën (A, B, C) wat betreft het waargenomen comfort en 
de aanvaardbaarheid van de temperatuur. Aangezien waargenomen comfort en 
aanvaardbaarheid van temperatuur bepalend zijn voor de prestaties van werknemers, is het 
waarschijnlijk dat er ook weinig verschil in prestatie is tussen de drie categorieën. Dit 
impliceert dat het plateau zich uitstrekt tot categorie II of zelfs categorie III. In hoofdstuk 6 
wordt betoogd dat categorie II (PPD=20%) de meest realistische bandbreedte is voor 
nieuwbouw. Daarom is het zeer waarschijnlijk dat het plateau zich ten minste uitstrekt tot 
categorie II aan de bovenkant en dat in natuurlijk geventileerde, free running gebouwen die 
voldoen aan categorie II, geen waarneembaar prestatieverlies als gevolg van te hoge 
temperaturen te verwachten is. 
 
Het is ook interessant te weten in welke omgeving de prestatie hoger is: in een 
airconditioned omgeving waarbij de temperatuur binnen het plateau van 20°C tot 24°C ligt, 
of in een natuurlijk geventileerde omgeving bij een adaptieve comforttemperatuur die 
voldoet aan categorie II, ervan uitgaande dat alle andere omstandigheden gelijk zijn. In 
airconditioned omgevingen komen in het algemeen meer gebouwgerelateerde klachten voor 
zoals hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieproblemen dan in natuurlijk 
geventileerde/free running omgevingen. Hetzelfde geldt voor ontevredenheid over het 
thermisch binnenklimaat en luchtkwaliteit. Hoofdpijn, vermoeidheid en 
concentratieproblemen leiden tot prestatieverlies, net als ontevredenheid over het 
thermisch binnenklimaat en luchtkwaliteit (Leijten & Kurvers, 2007). Als de generalisatie 
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klopt dat de hoogste prestatie wordt geleverd bij een omgeving die als het meest behaaglijk 
wordt beleefd, dan verwachten wij dat de werkprestatie in goed ontworpen natuurlijk 
geventileerde of hybride gebouwen hoger zal zijn dan in airconditioned gebouwen met de 
bijbehorende comforttemperatuur. 
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11 ONTWERPAANBEVELINGEN VOOR OPTIMAAL THERMISCH COMFORT 

11.1 INLEIDING 
Mensen nemen veranderingen van de thermische omgeving op verschillende manieren waar 
en hebben verschillende strategieën om hierop te reageren. De eerste reactie is autonoom, 
door vasoconstrictie en vasodilatatie van de bloedvaten. De tweede reactie is de 
gedragsmatige thermoregulatie, bijvoorbeeld door het openen of sluiten van ramen, de 
zonwering neer te laten of op te halen, warmere of koelere kleding aan te trekken of op een 
andere plaats in de ruimte of het gebouw te gaan zitten. De mate van discomfort stuurt deze 
vormen van gedragsmatige adaptatie om de volgende autonome thermofysiologische 
reactie, namelijk zweten en/of rillen, zoveel mogelijk te voorkomen. Dit betekent dat het 
gebouwontwerp gedragsmatige thermoregulatie mogelijk moet maken. Alle 
gebouwkenmerken die dit adaptieve proces in de weg staan, zoals een volledig gesloten 
gevel, een binnenklimaat dat ontkoppeld is van het buitenklimaat, grote kantoorruimtes of 
een dresscode, leiden op termijn tot discomfort en klachten over het binnenklimaat. Net als 
de autonome vormen van thermoregulatie is gedragsmatige adaptatie een natuurlijke 
biologische reactie en het is de verantwoordelijkheid van ontwerpers, ontwikkelaars en 
beheerders van gebouwen om deze natuurlijke en basale behoefte aan adequate 
beïnvloeding van de thermische omgeving voor de bewoners mogelijk te maken. Een 
gebouwontwerp dat rekening houdt met thermische adaptatie is in de meeste gevallen ook 
energie-efficiënt en is gebaseerd op brede kennis en begrip van kwantificeerbare en 
kwalitatieve factoren die zowel de mens-gebouw interactie als de gebouw-klimaat interactie 
betreffen. 

 
Figuur 11.1: Het principe van thermische adaptatie in gebouwen. Bron: gebaseerd op 
Humphreys & Nicol, 2015. 
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In gebouwen waarbij optimaal gebruik is gemaakt van bouwfysische oplossingen, volgt het 
binnenklimaat in zekere mate het buitenklimaat en is adaptatie door de gebruikers mogelijk 
omdat de binnentemperaturen logisch en voorspelbaar zijn. Het binnenklimaat moet ook 
weer niet te snel opwarmen of afkoelen, omdat adaptatie tijd kost. Effectieve zonwering, 
thermische massa en goede ventilatie zijn cruciale ontwerpelementen om de 
binnentemperatuur zodanig met de buitentemperatuur te laten mee variëren dat mensen 
kunnen adapteren. 
 
Om de overgrote meerderheid van de bewoners het grootste deel van de tijd een thermisch 
comfortabel binnenklimaat te bieden, zijn de volgende voorwaarden en ontwerpprincipes 
geformuleerd: 
- Prestatie-eisen voor comfortabele binnentemperaturen; 
- Mogelijkheden voor gedragsmatige, fysiologische en psychologische adaptatie in 

gebouwen; 
- Beheersing van binnentemperaturen door middel van bouwfysica en passieve 

ontwerpoplossingen; 
- (Aanvullende) luchtbehandelingsinstallaties gericht op comfort en gezondheid. 
Deze beginselen worden in de volgende paragrafen nader toegelicht. 

11.2 PRESTATIE-EISEN VOOR COMFORTABELE BINNENTEMPERATUREN  
1. In natuurlijk geventileerde en hybride gebouwen25 blijft de operatieve temperatuur 

grotendeels (zie punt 2, hieronder) binnen de adaptieve bandbreedte van categorie II 
van NEN-EN 16798-1 (Figuur 6.2), die wat de bovengrens betreft overeenkomt met de 
bovengrens van klasse C, type a van ISSO74 (Figuur 6.4 en Figuur 6.5). Dit komt overeen 
met maximaal 20% ontevredenen. Nauwere grenzen geven geen extra comfort of een 
hogere prestatie (zie paragrafen 4.6, 8.2, 10.5 en hoofdstuk 7). 

2. Overschrijdingen van de bandbreedte (gesimuleerd of gemeten) voldoen aan alle criteria 
zoals genoemd in paragraaf 6.6. 

3. In volledig airconditioned gebouwen26 is het setpoint in de zomer afhankelijk van de 
buitentemperatuur tussen 24°C en 27°C bij een relatieve luchtvochtigheid van 50% en 
luchtsnelheden tot 0,2m/s (zie Figuur 8.13).  

4. In het stookseizoen is er per ruimte de mogelijkheid om de temperatuur over een bereik 
van -2°C tot +2°C te regelen. 

11.3 ONTWERP ADAPTIEVE MOGELIJKHEDEN IN GEBOUWEN 

GEDRAGSMATIGE ADAPTATIE 
1. Te openen ramen. Dit is een van de meest effectieve en daardoor een van de 

belangrijkste mogelijkheden. Ga uit van één te openen raam per een zo klein mogelijk 
aantal personen, bij voorkeur één te openen raam per persoon. Om bij verschillende 
weersomstandigheden tochtvrij lucht met buiten te kunnen uitwisselen is een traploze 

 
25 Dit zijn gebouwen met zowel natuurlijke als mechanische ventilatie en waarbij de mechanische ventilatie 
beperkte koeling kan hebben (mixed mode), zie ook paragraaf 1.4. 
26 Dit zijn gebouwen met een volledige airconditioning, geen te openen ramen, meestal grote werkruimten en 
weinig mogelijkheden voor individuele aanpassing van de omgeving) zie ook paragraaf 1.4. 
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raaminstelling of een raam met kleine kierinstellingen essentieel. Zie voor een voorbeeld 
Figuur 11.2. Indien er onvoldoende ventilatie door drukverschillen tussen gevels mogelijk 
is, overweeg dan een zak-uitzetraam. Dit is een voorbeeld van een goed instelbaar te 
openen raam waarbij door de openingen aan zowel de boven- als onderzijde een 
regelbare luchtstroming is te realiseren (zie Figuur 11.3). 

Figuur 11.2: Voorbeeld van raamuitzetters die een traploze kierinstelling mogelijk maken. 
Bron: SecuProducts BV.   

 

 
Figuur 11.3: Voorbeeld van een traploos instelbaar zak-uitzetraam. Bron: Spilka Norway. 

 
2. Voorzie werkruimtes en/of bureaus van plafond- en/of bureauventilatoren (Figuur 11.4). 

Deze kunnen worden ingezet bij hogere temperaturen (vanaf circa 26°C). Pas 
ventilatoren toe die persoonlijk regelbaar zijn met borstelloze, stille 
gelijkstroommotoren27. 
 

 
27 Zie Ceiling Fan Design Guide (Raftery & Douglass-Jaimes, 2020). 
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Figuur 11.4: Voorbeelden van geavanceerde plafondventilatoren. Bron: Big Ass Fans. 

 
3. Voorzie in mogelijkheden om binnen het gebouw een warmere of koelere plaats te 

kiezen. Bij een natuurlijk geventileerd gebouw zullen er meestal vanzelf 
temperatuurverschillen optreden. Daarbij komt dat steeds vaker flexibele werkplekken 
worden toegepast, wat de keuzemogelijkheden vergroot. Verkeersruimtes en ruimtes 
waar geen mensen werken of waar mensen staand of meer inspannend werk doen 
kunnen wat koeler zijn in de winter binnen de bandbreedte.  

4. Flexibele werktijden maken het mogelijk dat bewoners zelf een keuze kunnen maken 
wanneer ze onder voor hen comfortabele omstandigheden kunnen werken. 

5. Geen strikte dresscode, dit belemmert gedragsmatige adaptatie. 

6. Overweeg het toepassen van kantoormeubilair met adaptieve mogelijkheden. 
Voorbeelden zijn een infraroodpaneel onder het bureau, een verwarmbare stoel of een 
stille bureauventilator. Deze voorzieningen dienen een hoog niveau van robuustheid te 
bezitten (zie paragraaf 5.4): 
- De voorzieningen zijn individueel en traploos instelbaar en hebben een snel voelbaar 

effect;  
- De werking van de voorzieningen is transparant; 
- De voorzieningen vergen geen of eenvoudig periodiek onderhoud; 
- De voorzieningen zijn bij voorkeur “stand-alone” en maken geen deel uit van de 

(centrale) luchtbehandelingsinstallatie. 
7. Het is essentieel dat gebouwgebruikers goed geïnstrueerd worden hoe het gebouw en 

de voorzieningen het binnenklimaat beïnvloeden en tot een comfortabel en energie-
efficiënte omgeving leiden.  

FYSIOLOGISCHE ADAPTATIE 
Het vermogen tot fysiologische adaptatie wordt bevorderd door bewoners bloot te stellen 
aan wisselende temperaturen zoals die in een goed ontworpen natuurlijk geventileerd of 
mixed-mode gebouw voorkomen. Blootstelling aan nauwe temperatuurgrenzen, zoals die 
meestal voorkomen in airconditioned gebouwen, vermindert het vermogen tot fysiologische 
adaptatie (paragraaf 4.3). 

PSYCHOLOGISCHE ADAPTATIE 
Psychologische adaptatie wordt bevorderd wanneer temperatuurwisselingen voor de 
bewoners begrijpelijk zijn op grond van het type gebouw en de buitentemperatuur. In 
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paragraaf 4.4 is uiteengezet dat in gebouwen zonder koeling thermisch comfort een 
bonusfactor is: als het wel in orde is wordt het gebouw als geheel hoger gewaardeerd, als het 
niet in orde is, wordt het gebouw niet lager gewaardeerd. In airconditioned gebouwen is 
thermisch comfort juist een basisfactor: als het wel in orde is, wordt het gebouw niet hoger 
gewaardeerd, als het niet in orde is, wordt het gebouw lager gewaardeerd. Een gebouw 
zonder koeling bevordert dus de psychologische adaptatie. Indien koeling, bijvoorbeeld door 
het plaatselijke klimaat, onvermijdelijk is heeft een mixed-mode gebouw de voorkeur, omdat 
dan in elk geval een deel van de tijd het gebouw niet zo sterk gekoeld wordt, wat de 
mogelijkheden tot adaptatie bevordert, en omdat, mede daardoor, thermisch comfort hier in 
elk geval een proportionele factor is en geen basisfactor (paragraaf 4.5). 

11.4 VOORBEELDEN VAN PASSIEVE, BOUWFYSISCHE, ARCHITECTONISCHE ONTWERPOPLOSSINGEN 
Mensen voelen zich over het algemeen thermisch comfortabeler en de verschillende vormen 
van aanpassing worden beter bereikt als het binnenklimaat zich natuurlijk gedraagt. Het 
binnenklimaat gedraagt zich natuurlijker als wordt gekozen voor bouwfysische/passieve 
oplossingen in plaats van louter installatietechnische oplossingen. Dit zijn bijvoorbeeld een 
vorm van buitenzonwering en thermisch effectieve gebouwmassa in combinatie met 
nachtventilatie. Nachtventilatie kan ook op een gedeeltelijk actieve manier worden 
gerealiseerd, bijvoorbeeld door automatisch gestuurde (boven)ramen in combinatie met 
centrale mechanische afzuiging. Bouwfysische oplossingen combineren de volgende 
voordelen: zij maken mechanische koeling in veel gevallen een groot deel van de tijd 
overbodig, zij zorgen voor een voor de bewoners begrijpelijk verband tussen binnen- en 
buitentemperaturen en zij bevorderen dat bewoners zo veel mogelijk gebruik maken van 
adaptieve mogelijkheden. Pas volledig actieve oplossingen alleen toe als dit onvermijdelijk is 
om het binnenklimaat de regelen, zoals in Nederland tijdens het stookseizoen of tijdens 
(toekomstige) extreme hittegolven (zie paragraaf 11.6).  
 
Hieronder worden voorbeelden van bouwfysische en architectonische oplossingen verder 
toegelicht. 

LOCATIE, VORM, RUIMTELIJKE INDELING EN ZON 
1. Overweeg een indeling waarbij het gebruik van de ruimte zoveel mogelijk op de zon kan 

worden afgestemd. Dit vergemakkelijkt de adaptatie. Ruimten met een hogere 
warmtebehoefte zijn het best op het zuiden, westen of oosten gericht. Zonwering en het 
openen van ramen zijn dan adaptieve opties om de temperatuur te beïnvloeden en 
comfort te bereiken. Zo kunnen slaapkamers op het noorden of noordoosten worden 
georiënteerd, een keuken op het oosten en een woonkamer op het zuiden/westen. Zie 
als voorbeeld Figuur 11.5. 

2. Een lange rechthoekige bouwvorm en een beperkte bouwdiepte maken een optimaal 
gebruik van daglicht, dwarsventilatie en een verdeling in een mix van kleinere ruimten 
mogelijk. 

3. Variaties in de geveloriëntatie maken het mogelijk dat de meeste ramen een noord/zuid 
oriëntatie hebben en de minste ramen een oost/west oriëntatie. 

4. Overweeg gebieden die profiteren van de winterzon aan de zuidkant te situeren (bijv. 
woonkamers). 
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Figuur 11.5: Optimalisatie van de ruimtelijke indeling van een woning geeft mogelijkheden 
om te adapteren door het afstemmen van ruimtegebruik op zonnestand. Bron: Alders, 2016. 

RAMEN EN DAGLICHT 
1. Een glaspercentage in de gevel van ongeveer 20% tot 40% zorgt voor een optimaal 

evenwicht tussen voldoende daglicht om het energieverbruik van kunstlicht te beperken 
en beperking van de warmtelast van de zon in de zomer om oververhitting te 
voorkomen. 

2. Verstelbare lichtjaloezieën aan de binnenkant van de ramen voorkomen grote verschillen 
in helderheid en verblinding, maar zijn niet effectief in het voorkomen van 
oververhitting. 

BESCHADUWING 
1. Verstelbare buitenzonwering met een g-waarde van minder dan 0,20 is beter dan getint 

glas of binnenzonwering, omdat de zonwerende eigenschappen de laatstgenoemde 
onvoldoende zijn op zonnige dagen en zij te veel warmte tegenhouden op momenten 
dat zonnewarmte in het gebouw wel gewenst is. 

2. Overweeg dat ramen op zuidgevels tijdens het stookseizoen volledig aan de zon kunnen 
worden blootgesteld door middel van regelbare buitenzonwering. Daarom zijn vaste 
vormen van zonwering op die plaatsen minder gewenst. 

3. Overweeg buitenzonwering in de vorm van kantelbare horizontale buitenlamellen. 
Uitkragingen of overhangen om de lage oost- en west zon te weren werken niet. 

4. Aan het seizoen aangepaste beschaduwing is ook mogelijk door vegetatie. Plaats 
bijvoorbeeld loofbomen voor de zuidgevel van een gebouw. In de zomer zullen deze 
werken als zonwering. In het stookseizoen, als de bomen kaal zijn, kan zonnewarmte de 
gevel bereiken.   
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Figuur 11.6: Verschillende vormen van buitenzonwering. Bron: Looman, 2017. 

THERMISCHE MASSA 
Gebouwmassa in combinatie met nachtventilatie. Gedurende de dag wordt warmte in de 
gebouwmassa opgeslagen en door in de nacht met koelere buitenlucht te ventileren wordt 
de warmte uit het gebouw afgevoerd, waardoor de volgende ochtend weer met een lagere 
binnentemperatuur begint (Figuur 11.7). 

 
Figuur 11.7: Het principe van nachtventilatie. De warmte die door de gebouwmassa 
opgeslagen is, wordt in de koelere nacht onttrokken door de ventilatielucht. Bron: TVVL, 
2017. 

 
Thermische massa beïnvloedt zowel de hoogte van de temperatuurpiek (die wordt lager), als 
het tijdstip van de temperatuurpiek. Deze wordt later waardoor de bewoners makkelijker 
kunnen adapteren aan de hogere temperatuur in de middag en in het geval van een 
kantoorgebouw, de temperatuurpiek na werktijd valt (Figuur 11.8). 
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Figuur 11.8: Thermische massa absorbeert overdag warmte en in de zomer wordt door 
middel van nachtventilatie de warmte weer afgevoerd. In de winter wordt de warmte weer 
gebruikt om de ruimte in de avond op te warmen. De thermische massa beïnvloedt zowel het 
tijdstip als de hoogte van de dagelijkse maximale binnentemperatuur. 

 
In woningen neemt de thermische massa gedurende de dag warmte op, maar het duurt 
even voordat de constructie is afgekoeld. Bij een hittegolf kunnen mensen daardoor 
langzaam adapteren aan de hogere binnentemperatuur. Het duurt een tot twee weken 
voordat de gehele massa is doorgewarmd, maar wanneer de hittegolf voorbij is, duurt het 
weer een aantal dagen voordat de massa afkoelt. Dat kan voor slaapkamers een nadeel zijn, 
omdat die ’s nachts nog dagen warm kunnen blijven. Om ruimtes tijdens de koelere nacht af 
te koelen zijn (inbraakvrije) spuivoorzieningen, zonodig aangevuld met mechanische 
afzuiging effectief (Figuur 11.9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 11.9: Voorbeelden van inbraakvrije ventilatievoorzieningen Bron: links: Knipping; 
rechts: Beltman Architecten. 
  



 
 
122 

NATUURLIJKE VENTILATIE MOGELIJKHEDEN 
1. Overweeg natuurlijke ventilatiekanalen op basis van het schoorsteeneffect of 

zonnewarmte (temperatuurverschillen en drukverschillen), zie Figuur 11.10. Het effect 
van het schoorsteeneffect kan versterkt worden door een zonneschoorsteen toe te 
passen (Figuur 11.11). 

 
Figuur 11.10: Natuurlijke ventilatie door temperatuurverschillen (links) en drukverschillen 
(rechts). Bron: Looman, 2017. 

 

 
Figuur 11.11: Het principe van een zonneschoorsteen en een dwarsdoorsnede van het 
gedeelte dat is blootgesteld aan de zonnestraling. Bron: Looman, 2017. 

 
2. Overweeg het toepassen van een vorm van windvangers om natuurlijke ventilatie te 

bevorderen (Figuur 11.12). 
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Figuur 11.12: Verschillende vormen van windvangers, van links naar rechts:  

- Opening aan de windzijde creëert overdruk in de ruimte;  
- Opening aan de lijzijde creëert onderdruk;  
- Een combinatie van beiden;  
- De windsnelheid wordt vergroot door het venturi-effect28 en creëert drukverschillen. 

Bron: Looman, 2017. 

OPVANGEN VAN ZONNEWARMTE 
1. Overweeg het gebruik van een serre. Door het grote glasoppervlak volgt de temperatuur 

in een serre sneller de buitentemperatuur dan de rest van het gebouw (werkruimte of 
woning) dat minder glas en meer massa heeft. Om oververhitting in de zomer te 
voorkomen, moet de serre goed naar buiten kunnen worden geventileerd. Door deuren, 
ramen of ventilatieopeningen in de gemeenschappelijke muur kan de winterwarmte 
overdag van de serre naar het hoofdgebouw stromen. Een serre kan niet alleen worden 
gebruikt om zonnewarmte op te vangen, maar ook als een adaptatiemogelijkheid om 
een andere temperatuur en een ander thermisch comfort te bereiken dan in andere 
ruimtes.   

 

 
Figuur 11.13: Overdag verzamelt de serre de zonnewarmte en verdeelt deze naar de rest van 
het gebouw. Thermische massa slaat de warmte op voor gebruik 's avonds. Bron: Lechner, 
2014. 

 

 
28 Een venturi is een vernauwing in een stromingskanaal, waardoor, in dit geval de lucht, een 
snelheidsverhoging ondergaat en op die plaats een drukverlaging optreedt; het venturi-effect. 
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Figuur 11.14: ‘s Nachts wordt de serre afgesloten van het hoofdgebouw, zodat dit geen 
warmte verliest. Bron: Lechner, 2014. 

11.5 KLIMAATINSTALLATIES GERICHT OP COMFORT, GEZONDHEID EN ENERGIE-EFFICIËNTE  
1. Ontwerp bij voorkeur een vorm van natuurlijke ventilatie of hybride ventilatie met 

mechanische afzuiging in samenhang met de onder paragraaf 11.4 genoemde 
bouwfysische ontwerpoplossingen.  

2. Indien met de onder 11.4 genoemde ontwerpoplossingen en de onder 11.5: 1 genoemde 
keuze niet aan de prestatie-eisen voor thermisch comfort en ventilatie wordt voldaan, 
pas dan een vorm van hybride/mixed mode ventilatie toe, waarbij de free running 
modus gedurende een zo groot mogelijk deel van de tijd (seizoen en dag) actief kan zijn.  

3. Overweeg pas een klimaatsysteem met volledige mechanische koeling (AC), indien blijkt 
dat bij toepassing van de onder 11.4 genoemde bouwfysische ontwerpoplossingen en de 
onder 11.5: 1-2 genoemde keuzen niet aan de prestatie-eisen voor thermisch comfort en 
ventilatie wordt voldaan. 

4. Systemen die gebruik maken van stralingskoeling hebben uit energetische- en 
comfortoverwegingen de voorkeur boven actieve luchtkoeling (Teitelbaum & Meggers, 
2022). Bovendien wordt daarbij de kans op microbiologische vervuiling van filters, 
kanalen en koel- en bevochtigingsunits vermeden.  

5. Pas zoveel mogelijk de principes van robuust klimaatontwerp toe zoals genoemd onder 
paragraaf 5.3 en 5.4.  

11.6 KLIMAATVERANDERING, HITTEGOLVEN, ONTWERPKEUZES EN ADAPTATIE  
Door klimaatverandering zien we ‘s zomers steeds vaker extreme temperaturen. In Europa is 
het aantal hittegolven drie tot vier keer sneller toegenomen dan in andere gebieden op het 
noordelijk halfrond. Elke hittegolf kan tegenwoordig in verband worden gebracht met 
klimaatverandering (Rousi et al., 2022). Een hittegolf wordt gedefinieerd als een periode van 
tenminste vijf dagen met temperaturen van 25 graden en meer. Daarbij moet op tenminste 
drie dagen een tropische temperatuur van 30 graden of meer bereikt worden. Het aantal 
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officiële hittegolven sinds 1901 in De Bilt is 29. Over de periode 1901-2000 waren er in totaal 
16 hittegolven, dus gemiddeld eens in de zes jaar een hittegolf. In deze eeuw, over een 
periode van iets meer dan twintig jaar hebben we al 13 hittegolven gehad. Dat betekent dat 
we inmiddels gemiddeld eens in de anderhalf jaar een hittegolf hebben, of anders gezegd in 
twee van de drie jaren krijgen we een periode van hitte.  
 
Volgens de KNMI-klimaatscenario’s (KNMI, 2020) kunnen we rond 2050 circa 7 tot 13 
tropische dagen verwachten (in De Bilt). In 2020 waren er 5 tropische dagen per jaar. Zowel 
in 2018 als in 2019 waren er 2 officiële hittegolven en in 2020 één. In deze eeuw was de 
langste periode zonder officiële hittegolf zeven jaar, tussen juli 2006 en juli 2013. In de 
vorige eeuw was er tussen juli 1948 en juni 1976 maar liefst 28 jaar geen officiële hittegolf. 
Voor een hele generatie was een hittegolf een zeldzaam verschijnsel. Tegenwoordig is het 
vrij normaal dat het in de zomer tot een hittegolf komt.  
 
Maar niet alleen het aantal hittegolven neemt toe, ook het aantal warme, zomerse en 
tropische dagen stijgt. In de klimaatperiode 1901-1930, waren er in een jaar gemiddeld 66 
warme dagen met een temperatuur van tenminste 20 graden. Op 13 dagen daarvan werd de 
temperatuur hoger dan 25 graden (een zomerse dag) en op gemiddeld 1 dag werd het een 
tropische dag van meer dan 30 graden. In de periode 1961-1990 was er een kleine stijging, 
het aantal warme dagen met temperaturen van 20 graden en meer was 71, het aantal 
zomerse dagen 19 en het aantal tropische dagen 2. Maar over de periode 1991-2020 steeg 
het jaarlijks aantal warme dagen naar 93 en op 28 dagen was het tenminste 25 graden en op 
gemiddeld 5 dagen per jaar meer dan 30 graden. De consequenties voor het ontwerp van 
gebouwen worden besproken in hoofdstuk 11.6. 
 
Door klimaatverandering komen ‘s zomers steeds vaker hogere temperaturen voor 
waardoor goede bouwfysische keuzes nog belangrijker worden. Hoewel gebruikers 
natuurlijk geventileerde gebouwen met te openen ramen vaak prefereren boven gebouwen 
met airconditioning kan het met name tijdens hittegolven tijdelijk te warm worden in deze 
gebouwen, uiteraard sterk afhankelijk van de bouwfysische keuzes. In gebouwontwerpen die 
bouwfysisch suboptimaal zijn wordt dan vaak voor volledige airconditioning gekozen, 
waardoor hoge zomertemperaturen vermeden kunnen worden. Maar omdat het 
binnenklimaat dan grotendeels ontkoppeld is van het buitenklimaat, is thermische adaptatie 
van de gebruikers in dergelijke gebouwen moeilijker omdat de temperaturen niet logisch en 
voorspelbaar zijn en het natuurlijke kledinggedrag van gebruikers conflicteert met het 
binnenklimaat. In landen waar het een groot deel van het jaar zeer warm is zijn mensen 
geadapteerd aan die hoge temperatuur door fysiologische, gedragsmatige en psychologische 
adaptatie. In gematigde streken, zoals Nederland, zijn zeer warme periodes meestal van 
korte duur, waardoor adaptatie niet altijd volledig kan plaatsvinden. De gemiddelde duur 
van een hittegolf in Nederland, gemeten vanaf het jaar 2000, is 9 dagen. Zowel volledige 
airconditioning als uitsluitend natuurlijke ventilatie kunnen tijdens verschillende 
weersperiodes verschillende problemen geven voor mensen om te kunnen adapteren. Zoals 
eerder betoogd kan volledige airconditioning beter vermeden worden, omdat het 
adaptatievermogen van mensen afneemt. Problemen met oververhitting in natuurlijk 
geventileerde gebouwen kunnen het best voorkomen worden door zo veel mogelijk 
bouwfysische maatregelen (buitenzonwering, thermische massa, nachtventilatie) en 
adaptieve mogelijkheden toe te passen. Rekening houdend met toekomstige hittegolven zal 
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een hybride/mixed mode ontwerp waarvan het binnenklimaat een groot deel van het jaar 
mee varieert met het buitenklimaat en alleen tijdens zeer warme weersomstandigheden een 
duurzame vorm van (oppervlakte) koeling wordt benut een optimale adaptatie tussen mens 
en gebouw en thermisch comfort mogelijk maken. In het geval van een ontwerp met 
gebalanceerde mechanische ventilatie zonder koeling kan met een in de toekomst extreme 
warmte rekening gehouden worden door in het ventilatiesysteem ruimte te reserveren voor 
een koelsectie. Dan kan van het niet gekoelde gebouw een hybride of mixed-mode gebouw 
gemaakt worden. 

11.7 ANALYSE VAN ONTWERPOPLOSSINGEN 
De hierboven getoonde voorbeelden van ontwerpoplossingen zijn gericht op 
adaptatiemogelijkheden en passieve principes, aangevuld met gezonde klimaatsystemen om 
een comfortabel en energie-efficiënt binnenklimaat te bereiken. Deze voorbeelden hebben 
betrekking op een West-Europees zeeklimaat. In andere klimaatzones, zoals een warm-
droog klimaat, warm-vochtig klimaat of een mediterraan klimaat, zullen verschillende 
combinaties van oplossingen nodig zijn om thermisch comfort te bereiken. Een zeer 
doeltreffend instrument hiervoor is Climate Consultant (Figuur 11.15). Dit is een gratis en 
eenvoudig te gebruiken, grafisch computerprogramma (Windows en MacOs) dat 
architecten, bouwers, aannemers, huiseigenaren en studenten helpt hun lokale klimaat te 
begrijpen. Het gebruikt klimaatgegevens van duizenden weerstations over de hele wereld en 
vertaalt deze ruwe klimaatgegevens in verschillende grafische voorstellingen van het effect 
van duurzame ontwerpoplossingen op het thermisch comfort 
(https://www.sbse.org/reBrons/climate-consultant). 
 
Aanbevolen wordt om de analyses in Climate Consultant te toetsen aan het model voor 
adaptief thermisch comfort en niet aan het traditionele op PMV gebaseerde comfortmodel. 
Climate Consultant gebruikt ontwerpoplossingen uit 2030 Palette (http://2030palette.org), 
een gratis online platform dat beknopt principes en tools presenteert voor duurzame en 
resiliënte gebouwde omgevingen voor ontwerpers, planners, bouwers en beleidsmakers 
wereldwijd. 
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Figuur 11.15: Voorbeeld van een output van de invloed van ontwerpoplossingen op het 
thermisch comfort. Bron: Climate Consultant.   

 
Aanbevolen wordt om de analyses in Climate Consultant te toetsen aan het model voor 
adaptatie en niet aan het traditionele (op PMV gebaseerde) comfortmodel. Climate 
Consultant gebruikt ontwerpoplossingen uit 2030 Palette (http://2030palette.org), een 
gratis online platform dat beknopt principes en tools presenteert voor duurzame en resilient 
gebouwde omgevingen voor ontwerpers, planners, bouwers en beleidsmakers wereldwijd. 
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SYMBOLEN 
Adu Lichaamsoppervlak [m²] 
Pc Warmteoverdracht door convectie vanaf buitenoppervlak van het geklede lichaam [W/m²] 
Pav Voelbare warmteafgifte via de ademhaling  [W/m²] 
Pd Warmteafgifte door diffusie van waterdamp door de huid (latente warmte) [W/m²] 
Pl Latente warmteafgifte via de ademhaling  
Pzv Warmteafgifte door verdamping van transpiratie vanaf het huidoppervlak [W/m²] 
H Interne warmteproductie van het lichaam [W/m²] 
Icl Warmteweerstand van de kleding [m²·K/W] 
Icl,a Additionele warmteweerstand van de kleding [m²·K/W] 
M Metabolisme [W/m²] 
pa Partiële waterdampdruk [Pa] 
P Aandeel gebouwgebruikers dat 'heet' of 'warm' als thermische sensatie aangeeft [-] 
PD Percentage ontevredenen over tocht [%] 
PPD Voorspelde percentage ontevredenen [-] 
PMV Gemiddelde waardering voor de thermische kwaliteit van het binnenklimaat [-] 
Tu Relatieve turbulentie-intensiteit [%] 
va Luchtsnelheid [m/s] 
wf Weegfactor [-] 
W Verrichte uitwendige arbeid [W/m²] 
ΔT Verschil tussen de maximum en minimum (lucht)temperatuur [K] 
η Mechanisch rendement uitwendige arbeid [K] 
ΔTdiff Verschil tussen lucht- en comforttemperatuur [K] 
ε Emissiecoëfficiënt [-] 
Ta Luchttemperatuur [°C] 
Tout Buitentemperatuur [°C] 
trm Lopend gemiddelde buitentemperatuur [°C] 
tod-1 Gemiddelde van de maximum en minimum buitentemperatuur gisteren [°C] 
tod-2  
tod-3 

Gemiddelde van de maximum en minimum buitentemperatuur eergisteren 
Gemiddelde van de maximum en minimum buitentemperatuur eer-eergisteren 

[°C] 
[°C] 

Tmrt Gemiddelde stralingstemperatuur [°C] 
To Operatieve temperatuur [°C] 
Trm Running mean outdoor temperature [°C] 
Ts Gemiddelde huidtemperatuur [°C] 
σ Standaarddeviatie van de fluctuaties van de luchtsnelheid [-] 
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