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In een goed binnenklimaat functioneren mensen beter en presteren ze meer. Dat 

gegeven is al langer bekend, maar wordt nog maar spaarzaam gebruikt. Eén van 

de oorzaken is dat ontwerpers en investeerders hiermee nog onvoldoende bekend 

zijn en (nog) niet over de juiste tools beschikken om er goed aan te rekenen. Het 

uitgevoerde onderzoek ‘Modelling relationships between a comfortable indoor 

environment, perception and performance change’ beoogt hier verbetering in te 

brengen door modellen te ontwikkelen die nauwkeuriger het verband leggen tussen 

omgevingsparameters, perceptie en prestatieverbetering.
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De aandacht binnen de maatschappij beweegt 
zich van duurzaamheid naar een gezonde 
samenleving. Het gezondheidsverlies in onze 
maatschappij, als gevolg van ouderdom, 
leefstijl en een sluipend aandachttekort voor 
de primaire eis bij bouwen (nl. gezondheidsver-
betering), is een groot probleem. De vastgoed-
wereld is in staat dit verlies te keren door een 
gezonde omgeving te maken. Ze heeft in dat 
opzicht de gezondheidswereld wat te bieden. 
Een gezonde omgeving is van belang voor 
mensen en organisaties. Gebouwen evalueren 
in de context van duurzaamheid, gezondheid 
en de prestatie van mensen, is een investering 
in de kwaliteit van de werkomgeving. Die 
investering zal leiden tot een reductie van de 
belasting op het milieu, een betere prestatie, 
meer welzijn en een betere gezondheid. Het 
resultaat is een win-win situatie voor alle 
deelnemers in het huisvestingsproces. Denk 
daarbij aan de volgende verhouding binnen de 
exploitatiekosten van bijvoorbeeld een kan-
toorgebouw: loonkosten:huisvesting:energie 

bedraagt ongeveer 100:10:1. 
Recente studies en conferenties laten nog 
steeds zien dat er ruimte is voor verbetering en 
dat het binnenmilieu vaak nog steeds slecht is, 
ondanks beleidsrichtlijnen, normen en prak-
tijkrichtlijnen. Het proefschrift probeert ver-
beteringen aan te dragen ter verbetering van 
het binnenmilieu. In de literatuur is veel kennis 
aanwezig, maar moeilijk toegankelijk voor de 
praktijk en lastig te hanteren binnen verge-
lijkende studies. Het proefschrift ‘Modelling 
relationships between a comfortable indoor 
environment, perception and performance 
change’ probeert een brug te slaan tussen 
de theorie en de praktijk. Geprobeerd is een 
groot deel van de reeds aanwezige kennis zo 
te modelleren dat het bruikbaar wordt voor de 
beroepspraktijk. 

 SAMENVATTING
Ontwerpen gericht op welzijn met behulp van 
een beter binnenmilieu is een kans voor onder-
nemingen, omdat het mogelijkheden biedt 

voor comfort- en productiviteitsverbetering. 
Er is veel kennis in de wetenschappelijke litera-
tuur aanwezig om verantwoorder beslissingen 
te nemen dan nu het geval is. Het probleem 
is echter dat de meest recente kennis niet 
beschikbaar is in bestaande modellen die door 
ontwerpers van (installaties in) gebouwen 
kunnen worden gebruikt ter voorspelling van 
een comfortabel en productief binnenmilieu. 
Dit proefschrift is een capita selecta van 
studies, elk met als doel het ontwikkelen van 
een betere methode ter voorspelling van de 
binnenmilieukwaliteit, gebaseerd op beschik-
bare kennis. Met de verbeterde modellen kan 
beter de perceptie, het percentage ontevrede-
nen of de prestatieverandering ten gevolge van 
het binnenmilieu worden ingeschat.
De belangrijkste vragen van dit proefschrift 
zijn:
1  Is verbetering van de huidige modellen 

mogelijk, opdat nauwkeuriger de relatie 
tussen de fysische aspecten van het bin-
nenmilieu en de perceptie van die aspecten 
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is te bepalen?
2  Is het met verbetering van de huidige 

modellen mogelijk om:
   a.nauwkeuriger het percentage ontevrede-

nen vast te stellenen
   b.nauwkeuriger de prestatieverandering 

van mensen vast te stellen (economisch 
aspect)?

Wat betreft de eerste vraag laat dit proef-
schrift zien dat het mogelijk is om bestaande 
modellen te verbeteren om nauwkeuriger 
te bepalen wat de invloed is van de fysische 
aspecten van het binnenmilieu op de perceptie 
van deze aspecten, en in het verlengde hiervan 
op comfort. In het proefschrift worden bijvoor-
beeld, afhankelijk van het binnenmilieuaspect, 
nieuwe kwantitatieve relaties weergegeven en 
bestaande modellen verbeterd met als doel 
de invloed van de fysische omgeving op het 
comfortgevoel beter te kunnen beoordelen. 
Bijvoorbeeld door het toevoegen van kleding 
en temperatuursensatie, geschikt voor de 
beoordeling van dynamisch thermische condi-
ties (de zg. Dynamic Thermal Sensation (DTS) 
en de Transient Thermal Sensation (TTS)), aan 
het Stolwijk-model, is het toepassingsgebied 
van het model groter geworden dan voorheen 
het geval was. Het model is hiermee geschikt 
voor de simulatie van de temperatuursensa-
tie en kleding onder dynamisch thermische 
omstandigheden. Vóór deze aanpassingen, 
en de samenstelling van een computerpro-
gramma, was het niet mogelijk om dynamisch 
thermische omstandigheden met kleding en 
temperatuursensatie te simuleren met het 
Stolwijk-model.

-Figuur 1- Schematische voorstelling dynamisch 

mathematisch thermofysiologisch mensmodel

 
Het proefschrift toont de kwantitatieve relatie 
tussen de frisheid van de lucht, de tempera-
tuur en de vochtigheid van de verontreinigde 
lucht, veroorzaakt door de aanwezigheid van 
mensen. Het model komt overeen met de 

olf-decipolmethode van Fanger, die echter 
niet met de temperatuur en vochtigheid van 
de lucht rekening houdt. In de praktijk kunnen 
klachten over de onfrisse luchtkwaliteit niet 
altijd goed worden verklaard aan de hand van 
de evaluatiemethode, conform NPR-CR-1752, 
gebaseerd op de gemeten koolstofdioxi-
deconcentratie in de lucht. De evaluatie-
methode gebaseerd op de frisheid van de 
lucht sluit echter beter aan op de klachten 
over de onfrisse luchtkwaliteit in de praktijk. 
Daarnaast is een kwantitatieve relatie afgeleid 
tussen de accumulatie van de vermoeidheid 
en het percentage ontevreden ten gevolge 
van de waargenomen luchtkwaliteit. In het 
proefschrift wordt weergegeven op welke 
wijze de spraakverstaanbaarheid als functie 
van de leeftijd wordt berekend, op basis van de 
STI-methode. 
In het proefschrift, op basis van een voor 
dit onderzoek samengesteld computerpro-
gramma, het onderzoek van Gonzalez en het 
onderzoek van Schellen et al., wordt aange-
toond dat de thermische gewaarwording van 
ouderen in het algemeen 0.5 PMV-eenheden 
lager is in vergelijking met jongeren, bij een 
gematigde temperatuurwisseling. Getoond 
wordt dat het mogelijk is het verschil in 
thermisch comfort, tussen ouderen en niet-
ouderen, te kwantificeren, in relatie tot het 
Fanger-model.

Voor wat betreft vraag 2a (bepaling percen-
tage ontevredenen) laat dit proefschrift zien 

dat het mogelijk is om met verbetering van 
de huidige modellen beter het voorspelde 
percentage ontevredenen te bepalen. In het 
proefschrift wordt weergegeven dat, aan de 
hand van onderzoek door Fiala, de Dynamic 
Thermal Sensation (DTS) en de voorspelde 
gemiddelde uitspraak over het thermisch bin-
nenklimaat (PMV), deze percentages goed met 
elkaar overeenstemmen en dat het mogelijk is 
om het voorspelde percentage ontevredenen 
te berekenen ( PPD) op basis van de DTS. Een 
bijlage in het proefschrift richt zich op een 
combinatie van nieuwe kwantitatieve relaties 
ten aanzien van het voorspelde percentage 
ontevredenen ten gevolge van tocht. Met deze 
combinatie van relaties, geprogrammeerd in 
een CFD-model, is het toepassingsgebied van 
het hier samengestelde model veel groter dan 
het huidige tochtmodel, conform NEN-EN-
ISO-7730. In het proefschrift is een nieuwe 
relatie gepubliceerd tussen de kooldioxide-
concentratie en het voorspelde percentage 
ontevredenen ten gevolge van de waargeno-
men luchtkwaliteit. Deze nieuwe relatie heeft 
een groter toepassingsgebied, met betrekking 
tot het metabolisme, dan de vergelijking zoals 
weergegeven in NPR-CR-1752, die alleen 
geldig is voor een metabolisme van 1,1. In 
het proefschrift is tevens een nieuwe relatie 
afgeleid tussen de frisheid van de lucht en 
het voorspelde percentage ontevredenen ten 
gevolge van de waargenomen luchtkwaliteit 
alsmede nieuwe kwantitatieve relaties tussen 
het equivalente achtergrondgeluidniveau en 

-Figuur 2- Voorspelde thermische sensatie 

onder dynamische thermische condities
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het voorspelde percentage ontevredenen ten 
gevolg van het omgevingslawaai (nl. wegver-
keer, railverkeer, industrie en luchtverkeer). 
Voorts zijn er kwantitatieve relaties weergege-
ven tussen het voorspelde percentage ontevre-
denen en de gemiddelde thermische sensatie 
van zowel ouderen als niet-ouderen. 
Voor wat betreft vraag 2b, (vaststellen 
prestatieverbetering) laat het proefschrift zien 
in hoeverre het prestatieverlies van mensen 
wordt beïnvloed door discomfort. De model-
len in de verschillende hoofdstukken en de 
appendix tonen kwantitatieve relaties tussen 
het prestatiesverlies van mensen en de tempe-
ratuursensatie of de waargenomen luchtkwa-
liteit of de spraakverstaanbaarheid. Er worden 
verschillende prestatieverliesvergelijkingen 
getoond, als functie van de temperatuursen-
satie, met verschillende toepassingsgebie-
den, geïmplementeerd in een voor deze 
studie samengesteld computerprogramma, 
gebaseerd op een in de literatuur gevalideerd 
thermofysiologisch mensmodel. 

Afgezien van het beantwoorden van de 
onderzoeksvragen heeft het onderzoek in dit 
proefschrift een aantal tekortkomingen die 
om nader onderzoek vragen, met name op het 
gebied van de validatie van de modellen en de 
internationale normalisatie om het vergelijken 
van verschillende studies mogelijk te maken. 
In tabel 1 wordt voor de verschillende aspecten 
een overzicht weergeven van de behoefte aan 
nader onderzoek.

 CONCLUSIES
Uit dit onderzoek blijkt dat:
-  modellen zijn te maken die een beter voor-

spelling doen en een betere relatie leggen 
tussen binnenmilieu en de prestatieverande-
ring van medewerkers;

-  ontwerpbeslissingen beter zijn te onderbou-
wen en te berekenen op basis van de reeds 
beschikbare literatuurgegevens,;

-  de operationele gereedschappen die op dit 
moment door ontwerpers wordt gebruikt 
nog geen gebruik maakt van deze beschik-
bare kennis;

-  gebouwgebruikers kansen laten liggen door 
potentieel zeer rendabele investeringen in 
het gebouw niet te doen.

Deze conclusies zijn reeds te trekken ondanks 
een aantal tekortkomingen, waarvoor toekom-
stig onderzoek nuttig blijft.
Een overzicht van toekomstig onderzoek ter 
verdere verfijning van de modellering van de 
relatie tussen het binnenmilieu, de perceptie 
en de prestatieverandering is weergegeven in 
tabel 1.

Thermisch binnenklimaat

  Meer onderzoek is nodig om het Stolwijk model geschikt te maken voor bijvoor-
beeld:

   o  individuele kenmerken, zoals is gedaan in dit proefschrift met betrekking 
tot het Gagge model, zodat de verschillen tussen subpopulaties (bv. jong en 
oud) kunnen worden vastgesteld 

   o  prestatieverliesmodellen
   o   een nauwkeuriger thermisch sensatiemodel, voor het gehele lichaam, ge-

schikt voor niet-stationaire situaties, zoals is voorgesteld in dit proefschrift 
   o   een model voor de partiële thermische sensatie en comfort, equivalent aan 

of beter dan het thermische sensatie en comfortmodel van Zhang et al. en 
met een groter toepassingsgebied (bv. Metabolisme ≥ 1 met).

  Het in de toekomst normaliseren van de klassieke en bekende thermische sensa-
tiestudies in de literatuur op basis waarvan betrouwbare vergelijkingen zijn af te 
leiden. Zodat voor elk dynamisch thermofysiologisch mensmodel, equivalent aan 
of geavanceerder dan het Stolwijkmodel, de juiste coëfficiënten zijn vast te stel-
len op basis van het voorgestelde (TTS-model) in dit proefschrift

Tocht

  Nader onderzoeken in hoeverre de invloed van de stromingsrichting, waarbij de 
hierdoor veroorzaakte tochtsensatie een functie van het metabolisme kan zijn, 
wellicht niet volldedig is verdisconteerd in de formule van Griefahn et al.

  De (NEN-EN-)ISO 7730 dient, voor wat betreft het tochtaspect, te worden aan-
gepast en verbeterd, bijvoorbeeld op de wijze zoals beschreven in de bijlage van 
het proefschrift

Luchtkwaliteit

  De mate waarin de luchtsnelheid en de stromingsrichting op gezichtshoogte 
mogelijk van invloed kan zijn op de frisheid van de lucht dient nader te worden 
onderzocht

Akoestiek

  Hongisto gebruikte de weinige studies, waarbij het effect is onderzocht van 
spraak op de cognitieve prestatie bij verschillende niveau’s van spraakverstaan-
baarheid. Om die reden is aanvullend onderzoek nodig naar het effect van spraak-
verstaanbaarheid op de prestatie, om het hier voorgestelde model te verbeteren 
en om investeringen in akoestische verbeteringen aan te moedigen

Omgevingslawaai

  Verbeteringen en een uitbreiding van geluidbronnen, zoals horecalawaai, in de 
nieuwe  methodologie, zoals gepubliceerd in het proefschrift

  De methode en de voorgestelde classificatie, in het proefschrift, implementeren 
in de richtlijn NPR-CR-1752 alsmede de norm EN-15251  

Ouderdom

  Om het welzijn van personen, met verschillende leeftijden, te vergroten dienen 
de ontwerpcriteria voor het binnenmilieu nader te worden onderzocht en aange-
past omdat onderzoek uitwijst dat:

    o  oude en jonge mensen, zelfs in dezelfde omgeving, verschillend reageren op 
het binnenmilieu

   o  oude mensen over een lagere tolerantie voor oncomfortabele situaties 
beschikken dan jonge mensen

-Tabel 1- Overzicht van de behoefte aan nader onderzoek
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