REGIONALE CEL VOOR
INTERVENTIE BIJ
BINNENHUISVERVUILING
Op zoek naar verontreinigende stoffen in
verband met gezondheidsproblemen

ZIJN ONZE
WONINGEN
VERVUILD ?
We zijn ons er niet altijd van bewust, maar onze woningen zitten
vol chemische en biologische
verontreinigende stoffen. Ze zijn
afkomstig van bepaalde producten, stoffen of materialen die aanwezig zijn in de woning, worden veroorzaakt
door onaangepast gedrag (tabaksgebruik, te weinig verluchting) of door het gebouw en de inrichting zelf (vocht,
ventilatieproblemen, slechte isolatie...).
CHEMISCHE VERONTREINIGENDE STOFFEN :
• vluchtige organische stoffen afkomstig uit solventen van verf,
lijm en onderhoudsproducten, van geurverslinders, cosmetica,
de keuken, bloemen…
• formaldehyde uitgestoten door vezelplaten, andere bouwmaterialen…
• pesticiden
• koolmonoxide (CO)
• lood
• fijne deeltjes
• …
BIOLOGISCHE VERONTREINIGENDE
STOFFEN :
• mijtachtigen
• schimmels
• …
GEVOLGEN VOOR DE GEZONDHEID
Deze binnenhuisvervuiling kan astma, allergieën, chronische bronchitis, migraine, spijsverteringsproblemen, vermoeidheid... veroorzaken, in de hand werken of onderhouden.
Een arts die een patiënt met dergelijke terugkerende symptomen
voor zich krijgt, kan vermoeden dat de oorzaak in de woning ligt.
In Brussel bestaat er een gespecialiseerde dienst die, op vraag van
de artsen, monsternemingen en analyses uitvoert in woningen om
een milieudiagnose te kunnen stellen. De naam van deze dienst?
De RCIB.

HET VERLOOP VAN EEN ONDERZOEK

Claude M., huisarts in Brussel
“Het is van het grootste belang dat wij personen
informeren over de eventuele verontreiniging in
hun woning, en over de gezondheidsrisico’s die
hiermee gepaard gaan.”

DE ROL VAN DE
RCIB
De Regionale Cel voor Interventie bij Binnenhuisvervuiling
(RCIB) is een dienst voor analyse van de verontreiniging
van de woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
DE RCIB STELT MILIEUDIAGNOSES
De monsternemingen en analyses die de RCIB uitvoert, brengen
verontreinigende stoffen aan het licht die in de woning aanwezig
zijn en sporen de mogelijke bronnen van vervuiling op.
DE RCIB GEEFT ADVIES
De RCIB geeft praktisch advies aan de bewoners van een woning
om de opgespoorde verontreinigende stoffen te verminderen of
zelfs te verwijderen.
DE RCIB OBSERVEERT
De verzamelde informatie wordt opgeslagen in een databank met
als doel, op termijn, preventieve acties te kunnen voorstellen op het
vlak van binnenluchtvervuiling.
De RCIB komt gratis langs.

!
DE RCIB KOMT ALLEEN IN ACTIE NA ONTVANGST VAN EEN
SCHRIFTELIJKE EN GEMOTIVEERDE MEDISCHE AANVRAAG.
DE UITGEVOERDE ANALYSES GELDEN NIET ALS EXPERTISE
OVER DE WONING, EN KUNNEN NIET WORDEN GEBRUIKT IN
RECHTSZAKEN.
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De arts dient (per post, e-mail of fax) een aanvraag in voor
een onderzoek en analyse door de RCIB, en vermeldt de
gegevens van zijn patiënt, de vastgestelde symptomen en de
allergietests die al zijn uitgevoerd.
Het team van de RCIB gaat naar de woonplaats van de
patiënt. Chemische en biologische monsternemingen worden
uitgevoerd van de lucht, de muren, de vloer, de meubelen...
De sociaal verpleegkundige stelt de bewoners vragen over
hun levenswijze, hun gezondheidsproblemen, de hinder die
ze ondervinden in hun woning...
De genomen monsters worden in het laboratorium
geanalyseerd. De resultaten worden opgetekend in een
verslag en ingevoerd in de databank van de RCIB.
Het verslag wordt bezorgd aan de arts zodat hij nazorg kan
verlenen aan zijn patiënt.
De sociaal verpleegkundige keert terug naar de woonplaats
van de patiënt, legt hem of haar het resultaat van de analyses
uit en geeft tips om het probleem te verhelpen.
12 tot 18 maanden later stuurt de RCIB een evaluatievragenlijst
naar de arts en de patiënt, om te informeren naar de evolutie
van de situatie.

DE RCIB
IN DE CRÈCHES
Zuigelingen en jonge kinderen zijn zeer gevoelig voor
binnenhuisvervuiling. Daarom trekt de RCIB ook op
onderzoek uit in de Brusselse kinderdagverblijven, op
hun verzoek.

Isabelle S., Schaarbeek
“Een verstopte neus, vooral ’s morgens, geïrriteerde
neusslijmvliezen, concentratiestoornissen, vermoeidheid... ik voelde me echt niet lekker. Ik dacht zelfs aan
een beginnende depressie, want de geneesmiddelen
die ik voorgeschreven kreeg, leken niet echt te helpen.
Toen vertelde mijn behandelend arts mij over de RCIB.
“We proberen het gewoon”, zei hij. Ik was dan ook totaal verrast toen bleek dat het mijn nieuwe salon was
die mij ziek maakte, in combinatie met een slechte verluchting van mijn appartement! Ik heb de raad van de
sociaal verpleegkundige opgevolgd: ik heb alle schadelijke materialen verwijderd en de geurvreters die ik
in te grote hoeveelheden gebruikte, buitengegooid,
en ik verlucht mijn appartement nu vaker. En eerlijk
waar, ik voel me veel beter…”

EEN PARTNERSCHAP
Leefmilieu Brussel staat in voor de coördinatie van de RCIB en
voert de chemische analyses uit.
Het Belgische Gezondheidsinstituut – SCIENSANO
voert de microbiologische analyses uit en werkt mee aan de
monsternemingen in crèches.
Het Fonds des Affections respiratoires asbl – FARES werkt
mee aan de sociale begeleiding.
U bent arts en zou de RCIB naar een van uw patiënten willen
sturen?
Stuur ons dan uw gemotiveerde aanvraag:
• per post: RCIB – Gulledelle 100 te 1200 Brussel
• per fax: 02 775 77 70
• per e-mail: rcib@leefmilieu.brussels

