
ACTIEWEKEN GEZOND 
VERGADEREN 

Voor een zuurstofrijke vergadering waarbij je voldoende 

ventileert en verlucht. 

Gezondheidsbevordering en ziektepreventie op de werkvloer wordt meer en meer belangrijk. 

Een gezonde medewerker voelt zich beter in zijn vel. Dit leidt tot een verhoogde productiviteit 

en minder ziekteverzuim. Werknemers die veel vergaderen, hebben dus baat bij gezonde 

vergaderingen. Niet alleen voor werknemers is gezond vergaderen belangrijk, maar ook voor 

de partners en externen waarmee je overlegt (voorbeeldfunctie). Samen met jou wil Logo-

Waasland vzw hier werk van maken.  

Logo-Waasland vzw lanceert in 2015 vier actieweken Gezond Vergaderen. Tijdens de 4e 

actieweek (23 november – 6 december) willen we de aandacht vestigen op voldoende 

ventileren en verluchten voor, tijdens en na de vergadering om zo een brug te maken naar 

de actieweek ‘Gezond Binnen’ van 23-29 november 2015.  

Maak tijdens de komende actieweek Gezond Vergaderen tijd voor een zuurstofrijke 

vergadering!  

 Het belang van verluchten en 

ventileren  

Onderzoek in binnen- en buitenland bewijst dat ongezonde lucht binnen invloed heeft op 

onze gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat het ziekteverzuim 2,5% lager ligt wanneer de 

lucht binnen gezond is (Vlaams Agentschap zorg en gezondheid, 2015). Te weinig 

ventileren en verluchten kan leiden tot volgende gezondheidsklachten (VIGeZ, 2015):  

 hoofdpijn 

 irritatie van de slijmvliezen van de ogen, neus en keel 

 luchtweginfecties 

 allergische reacties 

 verergering van astmaklachten 

 geurhinder 

Wanneer er onvoldoende toevoer is van verse lucht, is er een toename van bacteriën en 

virussen. Ze zorgen ervoor dat bijvoorbeeld griep of een verkoudheid snel worden 

doorgegeven.  

Ook de temperatuur speelt een belangrijke rol. De optimale luchttemperatuur voor 

hersenactiviteit ligt bij 20°C. Bij een gemiddelde temperatuur van 26°C nemen onze 

prestaties af (MMK, 2015).  



  

 Aan de slag 

 

De actieweek ‘Gezond Binnen’ van 23 tot 29 november 2015 

staat dit jaar in het teken van ventileren en verluchten: 

“ventileer 24/24 en verlucht aanvullend”. De 4e actieweek 

Gezond Vergaderen past perfect binnen de actieweek 

‘Gezond Binnen’. 

Werken aan een gezond binnenmilieu begint bij jezelf. Dit 

kan je doen met onderstaande eenvoudige tips: 

 Kijk na of de ventilatieroosters (bijvoorbeeld boven het raam of in de deur) 

open staan, zodat er een voortdurende luchtstroom aanwezig is. 

 Als er geen ventilatiesysteem of ventilatieroosters aanwezig zijn, zorg dan voor 

een constante stroom van verse lucht door ramen en/of deuren op een kier te 

zetten. Een raamstopper kan een handig hulpmiddel zijn.  

 De lichtjes van de CO2-meter geven aan of er genoeg geventileerd wordt in 

verhouding tot het aantal aanwezigen.  

 Verlucht eventueel extra door de ramen en/of deuren van het lokaal korte tijd 

wagenwijd open te zetten voor de vergadering start en tijdens de 

(beweeg)pauze. 

 Met een tafelkaartje, een blik met verse lucht of een ventilatiewekker zet je 

het belang van ventileren en verluchten extra in de kijker.  

Reserveer tijdig een CO2-meter, tafelkaartje, blik met verse lucht, ventilatiewekker of 

raamstopper via silke.clauw@logowaasland.be.  

Wil je met je bedrijf of organisatie meer doen dan gezond vergaderen tijdens de week 

‘Gezond Binnen’ neem dan zeker een kijkje op de website: www.gezondheidenmilieu.be. 

Doorklikken op projecten > actieweek ‘gezond binnen’ > menukaart voor meer acties en 

materialen.  

Wij wensen je alvast een verfrissende vergadering toe! 

Logo-Waasland vzw 

contactpersoon: Silke Clauw 

03/766 87 78 

silke.clauw@logowaasland.be 
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