
 

In deze folder geven wij u tips om vochtproblemen in uw huis te voorkomen  

en een gezond leefklimaat te creëren voor u en uw gezin.  

Waar komt vocht vandaan? 
 

Veel mensen hebben last van vocht in huis. Ze denken 
meestal dat die vochtoverlast van buiten komt.  
Optrekkend vocht of doorslaande muren worden dan als 
oorzaak genoemd. Of ze denken aan een lekkage van een 
leiding of dak.  
 
Hoewel dit soort oorzaken natuurlijk wel eens voorkomt, 
blijkt in de praktijk dat het meeste vocht in woningen 
‘leefvocht’ is. Leefvocht is het vocht dat vrijkomt door  
aanwezigheid van mensen, dieren én planten, maar ook 
door koken, douchen of in bad gaan, de (vaat)was en door 
het hebben van een aquarium. Wist u dat er per dag  
gemiddeld 10 tot 15 liter waterdamp in huis komt? Dat  
komt overeen met 7 tot 10 volle frisdrankflessen en dat  
elke dag opnieuw. 
 

Wanneer is er sprake van vochtoverlast? 
 

Waar geleefd wordt is vocht. Er is pas sprake van overlast 
wanneer u ziet dat uw ramen beslagen zijn en uw muren  
of spullen beschimmelen. Ook is de luchtkwaliteit in huis 
niet prettig en kan het in huis kil en koud aanvoelen (vocht 
in combinatie met een lage temperatuur) of juist heel  
drukkend (vocht in combinatie met een hoge temperatuur).  
 
Dit kan erg oncomfortabel zijn en bovendien kan dat  
problemen opleveren met uw gezondheid in de vorm van 
het veroorzaken of verergeren van luchtweg-problemen of  

 
 

Vocht en ventileren 

allergieën. Ongedierte zoals de huisstofmijt en 
zilvervisjes zijn ook dol op  vochtige lucht.  
 
Gelukkig is er veel wat u zelf kunt doen om deze 
problemen te voorkomen of op te lossen. 
 

Ventileren is de oplossing! 
 
Onze huizen zijn steeds beter geïsoleerd en ook 
dichten wij alle kieren in huis. We stoken tenslotte 
niet voor de buitenlucht! Tegelijkertijd is daardoor 
natuurlijke ventilatie afgenomen. Om van de 
vochtige lucht af te komen is het nodig dat u elke 
dag ventileert. Wij spreken van ventileren als u 
meerdere (klep)ramen of roosters tegen elkaar 
open zet. Heeft u slechts één raam of rooster 
open, dan spreken we van ‘luchten’.  
 

Wanneer ventileer ik voldoende? 
 

Door goed te ventileren en luchten, houdt u de 
luchtkwaliteit en luchtvochtigheid in huis op een 
gezond niveau. Wij raden u aan om elke dag mini-
maal 20 minuten te ventileren door meerdere 
(klep)ramen of roosters tegenover elkaar open te 
zetten. U kunt dit ’s morgens doen tijdens de 
schoonmaak, of ’s avonds voor het slapen gaan. 
Zet gerust de kachel of thermostaat wat lager 
tijdens het ventileren, zodat u geen onnodige 
stookkosten heeft.  
 
 



 

Bezoekadres Elburg: Robbertsmatenstraat 2, 8081 HL Elburg 
T 0525 68 49 00 E elburg@uwoon.nl  
 
Bezoekadres Ermelo: Dr. Holtropstraat 77, 3851 JH Ermelo 
T 0341 56 51 00 E ermelo@uwoon.nl  
 
Bezoekadres Harderwijk: Deventerweg 5, 3843 GA Harderwijk 
T 0341 41 68 94 E harderwijk@uwoon.nl  
 
 
Openingstijden: kijk voor de actuele openingstijden op de contactpagina van 
onze website: www.uwoon.nl (klik op contact). 
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Wat is een goede lucht-
vochtigheid? 
 

De luchtvochtigheid in huis kunt  
u meten met een zogenaamde  
hygrometer. Deze vertelt u wat het 
percentage vocht in huis is. De 
‘ideale’ luchtvochtigheid hangt af 
van de binnen- en buitentempera-
tuur en is dus anders tijdens elk 
jaargetijde. Hieronder ziet u een 
aantal voorbeelden van de ideale 
luchtvochtigheid bij een binnen-
temperatuur van 20 graden.  
 
Buitentemperatuur luchtvochtig 
     -heid 
-10 graden   42% 
0 graden   56% 
10 graden   75% 
 
Bij ernstige vochtproblemen kan 
UWOON tijdelijk een hygrometer bij 
u neerzetten. Deze houdt dan een 
aantal dagen bij wat de tempera-
tuur en het vochtpercentage is. 
Hieruit kunnen wij opmaken wat de 
oorzaak van de vochtoverlast zou 
kunnen zijn. Ook kan UWOON een 
meting in de constructie uitvoeren 
om vast te stellen wat het vocht-
percentage is. 
 

Enkele tips 
 

Wij zetten de tips om vochtproble-
men te voorkomen en een gezond 
leefklimaat in huis te creëren nog 
even op een rijtje. 
● Ventileer 20 minuten per dag. 
● Ventileer tijdens en na het  
 koken. 
●  Ventileer na het douchen en  
 maak de tegelwanden en vloer 
 na het douchen droog. 
●  Ventileer en lucht tijdens en  
 nadat u visite heeft gehad. 
● Lucht zo veel en zo vaak  
 mogelijk. 
● Centrifugeer de was extra  
 voordat u deze te drogen hangt 
 en droog de was bij voorkeur  
 buiten. Een wasdroger is in veel  
 gevallen voordeliger dan het  
 binnen drogen van de was! 
● Zet geen gieter met water voor  
 uw planten op uw verwarming. 
● Houd de temperatuur in huis  
 ’s nachts of bij afwezigheid op  
 16 à 17 graden en overdag of bij  
 aanwezigheid tussen de 19 en  
 22 graden. 
● Zet uw meubels nooit strak  
 tegen de muur en zet geen  
 meubels voor uw radiatoren. 

 
Heeft u na het volgen van deze tips 
toch nog vochtoverlast? Of heeft u 
vragen over vocht, ventileren,  
isolatie of verwarming?  
 
Neemt u dan gerust contact op met 
UWOON. Wij helpen u graag. 

Als u mechanische ventilatie heeft, laat u 
deze dan ook de hele dag aan staan.  De 
temperatuur hoeft u in dat geval niet lager 
in te stellen. 
 

Zet uw meubels van de muur 
 

Ook achter uw meubels moet lucht kunnen 
circuleren, zodat neergeslagen vocht daar 
weg kan. Als u uw meubels strak tegen de 
muur zet, kunt u daar last krijgen van  
vocht- of schimmelplekken. Zet daarom uw  
meubels een klein stukje van de muur af. 
 
Bovendien raden wij u af om meubels voor 
een radiator te zetten. Hierdoor blokkeert u 
de warmte en kan het meer energie kosten 
om de woning op temperatuur te krijgen en 
houden. 
 

Is de temperatuur in huis ook van 
belang? 
 

Vocht in combinatie met een te hoge of  
te lage temperatuur en een gebrek aan  
ventilatie, kan voor vochtproblemen  
zorgen. De temperatuur in huis is dus  
zeker van belang. 
 
Koude lucht kan minder waterdamp bevat-
ten dan warme lucht. Wanneer het kouder 
is in huis, zal de waterdamp uit de lucht dus 
terecht komen op uw ramen, muren en uw 
spullen. Daarom zullen uw ramen ’s nachts 
sneller beslaan dan overdag.  
 
Warme lucht kan heel veel waterdamp 
bevatten. Daardoor kan warme, vochtige 
lucht benauwd en drukkend aanvoelen. 
 
Wij raden u aan om ’s nachts of bij langere 
afwezigheid de temperatuur tussen de  
16 en 17 graden te houden. Op deze manier 
wordt het niet te koud of vochtig in huis. 
Vochtige lucht is moeilijker te verwarmen 
dan droge lucht, dus het is zelfs voordeliger 
om de temperatuur ’s nachts wat hoger te 
houden. De verwarming is dan namelijk  
’s morgens of bij thuiskomst minder lang 
bezig om de temperatuur weer op het 
‘gewone’ peil te krijgen. Overdag of als u 
thuis bent, raden wij u aan de temperatuur 
tussen de 19 en 22 graden te houden.  

Luchten duurt langer dan ventileren en 
het is goed om zoveel mogelijk te luchten. 
Zo krijgt u continu frisse lucht in huis. 
Vooral ’s nachts is het gezond om te  
luchten door uw slaapkamerraam of  
ventilatierooster open te zetten. 
 

Ventileer bovendien bij koken en 
douchen 
 

Tijdens en zeker een half uur na het koken 
is het ook nodig om te ventileren. Dit kan 
door middel van uw mechanische venti-
latie (als u die heeft), een afzuigkap of 
door een raampje open te zetten. Kook-
geurtjes raakt u zo ook snel kwijt. 
 
Door te ventileren na het douchen of het 
nemen van een bad, zorgt u dat het 
meeste vocht dat vrijgekomen is, niet in 
uw woning blijft hangen. Het droog  
maken van de tegelmuren en de vloer 
met een wissertje scheelt u ook 1 à 2 liter 
vocht.  
 

Onderhoud aan mechanische  
ventilatie en afzuigkap 
 

Als u mechanische ventilatie (MV) heeft, 
onderhoudt UWOON deze.  
Controleert u zelf af en toe of de MV het 
nog doet. Als u een strookje papier voor 
de opening houdt, moet dit naar ‘binnen’ 
worden gezogen. Werkt dit niet? Dan kan 
het kanaal verstopt zijn (bijvoorbeeld 
door een vogelnest) of is de MV defect. 
Neemt u dan contact op met UWOON. 
 
Bij een afzuigkap boven uw kookplaat 
zult u regelmatig het filter moeten  
reinigen of vervangen. 
 

Ventileer extra bij ernstige  
vochtproblemen 
 

Als u (ernstige) vochtproblemen heeft, 
kan het nodig zijn om de hele dag te  
ventileren. Dat kan door een aantal (klep-)
raampjes op de kierstand (op vingerdikte) 
de hele dag tegenover elkaar open te  
zetten of door ventilatieroosters of   
-schuiven de hele dag open te laten staan.  
 

http://www.uwoon.nl

