
LUCHTBEVOCHTIGING EN 
GEZONDHEID
Lezingen over luchtbevochtiging in de 
praktijk en wetenschap

SEMINAR
In samenwerking met NEN Delft



Seminar: Luchtbevochtiging en gezondheid

Tij dens deze dag willen wij  u informeren over de schadelij ke invloed van droge lucht 
op onze gezondheid. Wist u dat de lucht in onze gebouwen vaak veel te droog is 
en daardoor mensen ziek maakt met als gevolg een hoog ziekteverzuim en lagere 
productiviteit? In drie lezingen krij gt u te horen wat de invloed is van relatieve 
luchtvochtigheid op mens, virussen en bacteriën in onze werkomgeving.

Het seminar vindt plaats op dinsdag 21 november van 12.45 
tot ca. 17.00 uur. Het Seminar vindt plaats bij  het NEN aan de 
Vlinderweg 6 in Delft.



Programma:

12.45  Inloop met lunch

13.30  Dr. Walter Hugentobler – Luchtvochtigheid en verspreiding infecties  
 (in het Engels)

14.30  Edwin van der Zijden van het NEN - Keuze en implementatie van  
 een luchtbevochtigingssysteem (in het Nederlands)

15.00  Koffiebreak

15.15  Dr. Peder Wolkoff – luchtvochtigheid in kantoren en de effecten op   
 de gezondheid (in het Engels)

16.15  Afsluiting met borrel

Dr. Walter J. Hugentobler, MD
Dr. Hugentobler is internist en huisarts uit Zwitserland. Hij heeft 30 
jaar medische ervaring in interactie tussen de mens, luchtvochtigheid 
en gebouwen. Dr. Hugentobler zal vertellen over de relatie tussen 
luchtbevochtiging en verspreiding van virussen.

Edwin van der Zijden
Edwin is als hoofd Facilitair Bedrijf/facilitair manager van NEN betrokken bij 
alle voorkomende facilitaire zaken en evenementen. Hij heeft een paar jaar 
geleden gekozen voor het Draabe luchtbevochtigingsysteem en vertelt over 
zijn keuze en ervaringen.

Dr. Peder Wolkoff
Dr. Wolkoff is senior onderzoeker en voormalig onderzoeksprofessor in 
binnenmilieuwetenschappen uit Denemarken. Hij heeft veel onderzoek gedaan 
op het gebied van binnenluchtkwaliteit, onder andere samen met TNO betrokken 
bij ‘The OFFICAIR Study’, een grootschalige studie in 8 Europeses landen naar 
binnenmilieukwaliteit en effecten daarvan in moderne kantoorgebouwen.  
Dr. Wolkoff is expert op het gebied van luchtvochtigheid, oogklachten en 
binnenluchtkwaliteit.  Hij zal hier tijdens het seminar over vertellen.
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Goed bereikbaar met auto en OV

Aanmelden

Als u zich voor 3 november 2017 online 
aanmeldt, bent u verzekerd van kosteloze 
toegang tot deze unieke lezing.

Uw collega’s en/of relaties zijn ook van harte
welkom. Wel vragen wij dat ieder zich 
individueel aanmeldt.

Aanmelden kan via www.condair.nl/seminar 

NEN




