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DE UITNODIGING VOOR DIT CONGRES 

› Een slim huis, een intelligent gebouw.  

› Energiezuinig, flexibel, levensloopbestendig.  

› Comfortabel en gericht op de gebruiker.  

› Dat is de belofte van smart technology.  

› Waar liggen de kansen voor de business en hoe creëren we 
een maximale toegevoegde waarde voor zowel de aanbieder 
als de gebruiker? 
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VRAAG EN WEDERVRAAG 

› Zijn voor gezondheid ‘gezonde’ gebouwen nodig’ 

› Wat dragen gebouwen bij aan vermindering  van onze 
gezondheid? 

› Kunnen gebouwgerelateerde techniek en technologie helpen 
bij het op peil houden c.q. verbeteren van gezondheid? 

 

Stellingen en wedervraag: 
› Slimme gebouwen maken mensen lui? 
› Intelligente gebouwen maken mensen bang. 
› Hoe zorgen we ervoor dat mensen niet dommer of 

gemakzuchtiger gaan denken en doen als gebouwen slimmer 
worden?  
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Bron Origineel artikel: 
https://gizmodo.com/the-house-that-spied-on-me-1822429852 

FD 22 september 
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INHOUDSOPGAVE 

› 4 x S : Zijn we zo ongezond? 

» Tussenconclusie 

› Waarom die aandacht voor gezondheidsverlies? 

› Risico en redelijkheid: over proportionaliteit 

› Geloof in de techniek en wetenschap 

› Gewoon wetenschap: zoektocht naar waarheid. 

» Eindconclusie 
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4 x S 

GEZONDHEID: GEEN COMMERCIEEL SPEELGOED 
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“Het ziekenhuis kampt met achterstallig onderhoud van het pand, 
defecte apparatuur en problemen met de luchtbeheersing. Het 
ziekenhuis sloot vorige maand vier dagen zijn deuren voor 
spoedpatiënten, zo blijkt uit onderzoek van NRC en Het Parool”. 
Bron NRC 9 juli 2018 
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SOCIALE STAAT VAN NEDERLAND 2018 

94,6% 

61,5% 
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BURN-OUT 
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STATINES 

“De meeste geneesmiddelen genezen niet. Wat een 
patiënt wel vooruithelpt, weten we nauwelijks”. 
 

Prof dr Adam Cohen, afscheidscollege op 9 november 2018 

Centre for Human Drug Research (CHDR). LUMC/ Universiteit Leiden 
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SENSOREN VOOR BINNENMILIEU EN GEZONDHEID 

Met wearables zijn te meten: 

› Sumit Majumder, Tapas Mondal and 
M. Jamal Deen (2017) 

› Review of  Wearable Sensors for 
Remote Health Monitoring 

› In: Sensors 2017, 17(1), 130; pp 2-45  

 https://www.mdpi.com/1424-8220/17/1/130/html  

Licht, luchtvochtigheid, geluid 
temperatuur, CO2  

(Max 2% van de beroepsziektemeldingen) 

https://www.mdpi.com/1424-8220/17/1/130/html
https://www.mdpi.com/1424-8220/17/1/130/html
https://www.mdpi.com/1424-8220/17/1/130/html
https://www.mdpi.com/1424-8220/17/1/130/html
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TUSSENTIJDSE CONCLUSIE:  

› Psychisch welzijn in de gaten houden; 

› Nauwelijks veroorzaakt door gebouwen, maar vooral in 
gebouwen; 

› Proportionaliteit als aandachtspunt; 

› Techniek heeft een oplossing, maar voor welk probleem? 

› Kosten-baten volstrekt onhelder; 
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DEEL 2: VERSCHIJNSEL EN REFLECTIE 

› Taalgebruik 

› Utopia: risico’s, angst en voorzorg 

› Geloof in techniek, geloof in wetenschap 

» Kennis en control door techniek 

» Von Münchhausen-oplossingen? 

 

En nu verder:  

› Hoe lossen we het op 
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DE INVLOED VAN KANTOREN OP VITALITEIT: WAT WETEN 
WE NOU ECHT? 

Photo by Pim Chu on Unsplash 

Tuuli Jylhä, Department of Management in the Built Environment, TU Delft 

Susanne Colenberg, Center for People and Buildings 

Dit is de cover van een boekje 
Gratis via info@cfpb.nl 
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ANTROPOMORFISMEN 
› Gezonde  en zieke gebouwen 

› Empathische gebouwen 

› Happy Buildings 

› Barmhartige gebouwen 

› Slimme gebouwen 

› Hoog presterende gebouwen 

› Adaptieve gebouwen 

› Levende en ademende gebouwen 

 

Thing - i - fication 
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Gebouw als mens? 
Mens als machine? 
 

VER-DINGING 

Verliezen we de controle? 
En waarop dan wel? 
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Tegenover sympathie staat antipathie. 
 
Empathie is inlevingsvermogen.  
Daar is geen tegengesteld woord van. 
“Je hebt het of je hebt het niet”. 

Empathisch gebouw 

GEBOUW ALS MENS? 
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superintelligent 

GEBOUW ALS MENS, AANGEVULD MET AI 



Bron:https://buildingsolutions.honeywell.com/en-US/solutions/intelligentbuildings/Pages/default.aspx 
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VOORBEELD UTOPIA: THE HAPPIEST PLACE ON EARTH 
(NIET WETENSCHAPPELIJK) 

yet uncontrollable 
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Required Warning Before Exposure To Chemicals Known to Cause Cancer Or Reproductive Toxicity.   No 
person in the course of doing business shall knowingly and intentionally expose any individual to a 
chemical known to the state to cause cancer or reproductive toxicity without first giving clear and 
reasonable warning to such individual, except as provided in Section 25249.10. 
(Added November 4, 1986, by initiative Proposition 65. Operative January 1, 1987.) 
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UTOPIA’S EN HUN KEERZIJDE 
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(SYSTEEM)- RISICO’S VOOR DE MENS? 

› Ecologische risico’s 

› Klimaat en energie (straks met Claudia!) 

› Voedselveiligheid 

› Allemaal 120 jaar oud worden?  

 
Weet u het nog?   
Andrea Maier in Zomergasten 28 augustus 2016 
 
• Praten over levensverlenging is vooral praten over 

levensstijl.  
• Gezond en vooral minder eten, genoeg bewegen, 

participeren, positief denken, niet roken, voldoende sociaal 
contact en (zeer) matig drinken 

• Senelytica zijn medicijnen die de opruiming van 
ouderdoms cellen activeren. 

https://www.vuvereniging.nl/nl/activiteiten/terugblikken/2018/kennisdiner-met-
andrea-maier.aspx  

https://www.vuvereniging.nl/nl/activiteiten/terugblikken/2018/kennisdiner-met-andrea-maier.aspx
https://www.vuvereniging.nl/nl/activiteiten/terugblikken/2018/kennisdiner-met-andrea-maier.aspx
https://www.vuvereniging.nl/nl/activiteiten/terugblikken/2018/kennisdiner-met-andrea-maier.aspx
https://www.vuvereniging.nl/nl/activiteiten/terugblikken/2018/kennisdiner-met-andrea-maier.aspx
https://www.vuvereniging.nl/nl/activiteiten/terugblikken/2018/kennisdiner-met-andrea-maier.aspx
https://www.vuvereniging.nl/nl/activiteiten/terugblikken/2018/kennisdiner-met-andrea-maier.aspx
https://www.vuvereniging.nl/nl/activiteiten/terugblikken/2018/kennisdiner-met-andrea-maier.aspx
https://www.vuvereniging.nl/nl/activiteiten/terugblikken/2018/kennisdiner-met-andrea-maier.aspx
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SLUWE MENSELIJKE REDENATIE 

Wanneer een onderwerp - welvaart, gezondheid, veiligheid, 
baanzekerheid - ons in de kern van ons bestaan raakt, hoe groter 
de kans is dat waarheid onderworpen raakt aan andere waarden 
zoals autonomie, angst, macht, egoïsme. 

 
Parafrase van The Law of Inverse Rationality. 
Bron: Westphal,M. (1990) “Taking St. Paul Seriously: Sin as an Epistemological Category,” in Christian Philosophy, ed. Thomas Flint 
(Notre Dame University Press, 1990), p. 205. 

De technische vraag: 
 “HOE opereren we / ik als mens“ 
 Hoe voorkomen we burn-out” 
vervangt de ethische geloofsvraag: 
 “WAT is het om mens te zijn” 
 “WAT is het om mens met burnout te zijn” 
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EN DAN OVER GEZONDE GEBOUWEN 

De technische vraag: 

 “HOE maken we gezondere mensen door gebouwen“ 

vervreemd ons van de ethische geloofsvraag: 

 “WAT is het om een goed mens te zijn” 

 

En dat zou niet zo moeten zijn…… 
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Geloof in techniek 
 en wetenschap 
(Ad absurdum) 

Bescheiden met oog voor de 
mens die fouten maakt en 
aandacht nodig heeft  
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SLOTOPMERKINGEN 

› Aandacht voor gezonde gebouwen disproportioneel tov 
gebouwgerelateerde beroepsziekten; 

› Geen overtuigende business case; 

› Veel aandacht voor techniek , te weinig voor intelligente, 
slimme alternatieven; 

› Wetenschappelijk bewijs voor invloed van uw kantoor op 
gezondheid is gering; 

› Vinger aan de pols tav effecten moderne kantoorconcepten  op 
stress; 

› Meer discussie nodig over ethiek, minder over (controle door) 
techniek; 
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